Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał
Stan na 26.08.2008 r.
O/0155-2/08
Lp.

Numer i data uchwały

Treść Uchwały

Wykonanie- zaliczona

Uwagi

1.

I/1/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Wybrano radnego Grzegorza Myk
Rady Miejskiej w Koronowie
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej
Koronowie

2.

I/2/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Uchwała
radnego Rady Miejskiej w Koronowie
RM w Koronowie Pana Stanisława zrealizowana
Gliszczyńskiego z listy nr 15 oznaczonej
nazwą – KWW Ziemia Koronowska w okręgu
wyborczym Nr 1 wskutek wyboru na
Burmistrza Koronowa

3.

I/3/06 27.11.2006 r.

Uchwała
w
sprawie
wyboru Wybrano radnego Leszka Czerkawskiego na Uchwała
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w zrealizowana
Koronowie
Koronowie

4.

I/4/06 27.11.2006 r.

Uchwała
w
sprawie
wyboru Wybrano radną Dorotę Makowską na Uchwała
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w zrealizowana
Koronowie
Koronowie

5.

I/5/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Wybrano radnego Sławomira Marszelskiego Uchwała
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zrealizowana
Koronowie
Rady Miejskiej w Koronowie

6.

I/6/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie

na Uchwała
w zrealizowana

Wybrano radnego Tomasza Gordon na Uchwała
Przewodniczącego
Komisji
Finansów, zrealizowana
Budżetu,
Rolnictwa
i
Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie

7.

I/7/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony
Środowiska,
Gospodarki
Komunalnej
i
Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie

Wybrano radną Danutę Czarnottę na Uchwała
Przewodniczącą
Komisji
Przestrzegania zrealizowana
Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w
Koronowie

8.

I/8/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Wybrano
radną
Ewę
Semrau
na Uchwała
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw zrealizowana
Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie
Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady
Miejskiej w Koronowie

9.

I/9/06 27.11.2006 r.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Wybrano radnego Tomasza Porazińskiego na Uchwała
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, zrealizowana
Rady Miejskiej w Koronowie
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w
Koronowie

10.

II/10/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie wstąpienia do składu Rady Stwierdzono wstąpienie do Rady Miejskiej w Uchwała
Miejskiej w Koronowie Pani Marii Strąk
Koronowie w miejsce radnego Stanisława
zrealizowana
Gliszczyńskiego Pani Marii Strąk, która w
wyborach uzyskała kolejno największą liczbę
głosów

11.

II/11/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Ustalono następujący skład osobowy Komisji: Uchwała
stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w - Henryk Borowicz, - Ewa Siekierska
zrealizowana
Koronowie
- Maciej Makowski, - Maria Strąk.

12.

II/12/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego
stałej Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie

13.

II/13/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Ustalono następujący skład osobowy Komisji: Uchwała
stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony - Tomasz Gordon, Roman Gut, Piotr Jagielski, zrealizowana
Środowiska,
Gospodarki
Komunalnej
i Halina Krawaczyńska, Marian Kuropatwiński,

Ustalono następujący skład osobowy Komisji: Uchwała
- Leszek Czerkowski, Piotr Jagielski, Czesław zrealizowana
Januszewski, Halina Krawaczyńska, Marian
Kuropatwiński, Dorota Makowska, Tomasz
Poraziński,
Ewa
Siekierska,
Jerzy
Szczepiński, Renata Szkopiak.

Przestrzegania Rady Miejskiej w Koronowie

Maciej Makowski, Olech Raddatz, Jerzy
Szczepiński.

14.

II/14/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowej Ustalono następujący skład osobowy Komisji: Uchwała
stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i - Henryk Borowicz, Czesław Januszewski, zrealizowana
Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
Dorota Makowska, Ewa Semrau, Ryszard
Steinke, Maria Strąk, Renata Szkopik.

15.

II/15/06 6.12.06 r.

16.

II/16/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Ustalono
miesięczne
Burmistrzowi Koronowa oraz upoważnienia Burmistrza Koronowa.
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie
do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza

17.

II/17/06 6.12.2006 r.

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

18.

II/18/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta Obniżono cenę skupu żyta z kwoty 35,52 zł.
do celów wymiaru podatku rolnego
za jeden kwintal do kwoty 30 zł. za jeden
kwintal
Uchwała zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
159, poz.
2359 z dn.
15.12.2006 r.

19.

II/19/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego
poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz
określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
159, poz.
2360 z dn.
15.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego
stałej Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w
Koronowie

Ustalono następujący skład Komisji:
- Danuta Czarnotta, Leszek Czerkawski,
Roman Gut, Sławomir Marszelski, Olech
Raddatz, Ryszard Steinke

Uchwała
zrealizowana

wynagrodzenie Uchwała
zrealizowana

zmiany Uchwała
zrealizowana

Ustalono wysokość stawek podatku od
nieruchomości, zarządzono pobór tegoż
podatku od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczono inkasentów określając ich
wynagrodzenie .
Uchwała zrealizowana w roku 2007

20.

II/20/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości rocznej
stawki podatku od posiadania psa, terminów
płatności, sposobu jego poboru oraz określenia
inkasentów i ich wynagrodzenia

Ustalono wysokość stawki podatku od Uchwała
posiadania psa, określiła inkasentów oraz zrealizowana
wysokość wynagrodzenia.
Dz.Urz. Nr
Uchwała zrealizowana w roku 2007
159, poz.
2361 z dn.
15.12.2006 r.

21.

II/21/06 6.12.2006 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości Ustalono wysokość stawki podatku od
stawek podatku od środków transportowych i środków transportowych oraz dokonano
zwolnień w tym podatku
zwolnienia
przedmiotowego
niektórych
środków transportowych.
Uchwała zrealizowana w roku 2007

22.

III/22/06 28.12.2006 r.

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

zmiany Uchwała
zrealizowana

23.

III/23/06 28.12.2006 r.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Wprowadzono
do
uchwały
Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006- wymienione w niniejszej uchwale
2010

zmiany Uchwała
zrealizowana

24.

III/24/06 28.12.2006 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Uchwała
Rewizyjnej na 2007 r.
Rady Miejskiej na 2007 r.
zrealizowana
Uchwała zrealizowana

25.

III/25/06 28.12.2006 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie

26.

III/26/06 28.12.2006 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zatwierdzono
plan
pracy
Komisji Uchwała
Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
159, poz.
2362 z dn.
15.12.2006 r.

Zatwierdzono plan pracy Komisji Finansów , Uchwała
Budżetu,
Rolnictwa
i
Rozwoju zrealizowana
Gospodarczego Rady Miejskiej na 2007 r.
Uchwała zrealizowana

Środowiska,
Gospodarki
Komunalnej
i Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady
Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie na Miejskiej w Koronowie na 2007 r.
2007 r.
Uchwała zrealizowana
27.

III/27/06 28.12.2006 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zatwierdzono plan pracy Komisji Oświaty,
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w
Rady Miejskiej w Koronowie na 2007 r.
Koronowie na 2007 r.
Uchwała zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

28.

III/28/06 28.12.2006 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy
Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie na
2007 r.

29.

IV/29/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustalono budżet gminy na 2007 r.
na 2007 r.

30.

IV/30/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Odwołano z dniem 1 lutego 2007 r. Panią Uchwała
Gminy
Teresę Polus z zajmowanego stanowiska zrealizowana
Sekretarza Gminy.

31.

IV/31/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powołano z dniem 1 lutego 2007 r. Panią Uchwała
Gminy
Grażynę Chyła-Konecką na stanowisko zrealizowana
Sekretarza Gminy

32.

IV/32/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Przyjęto program
współpracy organów Gminy Koronowo z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Zatwierdzono plan pracy Komisji Zdrowia,
Uchwała
Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady zrealizowana
Miejskiej w Koronowie.
Uchwała zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Dz. U. Nr 26
poz. 387 z
dn.
07.03.2007 r.

Uchwała
zrealizowana

pożytku publicznego i wolontariacie, na rok
2007.”
33.

IV/33/07 30.01. 2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązania
Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na
2007 rok

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Uchwała
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowana
Gminy Koronowo na 2007 rok.
Uchwała zrealizowana

34.

IV/34/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
działki nr 109 położonej w Samociążku gmina
Koronowo

Uchwalono
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego działki nr
109 położonej w Samociążku gmina
Koronowo

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
27 poz. 402 z
dn.
09.03.2007 r.

35.

IV/35/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego pomiędzy drogą powiatową
nr 1526 C a kanałem lateralnym w Samociążku
gmina Koronowa

Uchwalono
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego pomiędzy drogą powiatową nr
1526 C a kanałem lateralnym w Samociążku
gmina Koronowo

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
27, poz. 403 z
dn.
09.03.2007 r.

36.

IV/36/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 131 położonej we wsi Samociążek
gmina Koronowo

Uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla działki
nr 131 położonej we wsi Samociążek gmina
Koronowo

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
27, poz. 404 z
dn.
09.03.2007 r.

37.

IV/37/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu działki zagospodarowania przestrzennego Gminy
nr 9/2 w Nowym Jasińcu.
Koronowa działki 9/2 w Nowym Jasińcu

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
44, poz. 664 z
dn.
10.04.2007 r.

38.

IV/38/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie kontroli Dyrektora Miejsko Zlecono Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Uchwała
- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
w Koronowie przeprowadzenie kontroli
zrealizowana
Dyrektora MGOK w Koronowie w związku z
aktualnym stanem technicznym pomieszczeń
dawnego obiektu MGOK przy ul.
Paderewskiego 11 w Koronowie.

39.

IV/39/07 30.01.2007 r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Rada Miejska w Koronowie uznała skargę za Uchwała
Wandy i Antoniego Myk na działalność nieuzasadnioną z przyczyn określonych w zrealizowana
Burmistrza Koronowa.
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

40.

V/40/07 28.02. 2007 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Powołano skład osobowy Komisji Statutowej Uchwała
Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie
Rady Miejskiej w Koronowie, a mianowicie zrealizowana
Marian Kuropatwiński, Jerzy Szczepiński,
Danuta Czarnota, Ewa Siekierska, Tomasz
Poraziński,
Maria
Strąk,
Sławomir
Marszelski, Henryk Borowicz, Roman Gut.

41.

V/41/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie regulaminu wynagrodzenia Uchwała weszła w życie po upływie 14-u dni
nauczycieli oraz regulaminu przyznawania od dnia ogłoszenia w Dz.U. Zmiany w
nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie wysokości dochodów obowiązują od dnia 1
oświaty i wychowania
stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała straciła moc (XVIII/205/08)

Dz.Urz. Nr
61, poz. 999 z
dn.
22.05.2007 r.

42.

V/42/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie utworzenia w oświatowych Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia.
jednostkach budżetowych rachunku dochodów Nie wprowadziła istotnych zmian.
własnych
Była wywołana zmianą podstawy prawnej.

Uchwała
zrealizowana

43.

V/43/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: Hala zadania pn.: Hala sportowo-widowiskowa w zrealizowana
sportowo- widowiskowa w Koronowie
Koronowie w wysokości 1.100.000 zł.

44.

V/44/07 28.02.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono

do

uchwały

zmiany Uchwała

Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
45.

V/45/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w
roku 2008-2009 projektu pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Wtelno, Gościeradz,
Koronowo, Okole, Stary Dwór”

W dniu 16.04.2007 r. został złożony wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach
Mechanizmu Finansowego europejskiego
Obszaru Gospodarczego/ Norweskiego
Mechanizmu Finansowego- wniosek
przeszedł ocenę formalną, czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu.
Konkurs rozstrzygnięty . Brak
dofinansowania.
Czekamy na ogłoszenie następnego
konkursu o wsparcie ze środków
zewnętrznych.
W trakcie realizacji

zrealizowana

W trakcie
realizacji

46.

V/46/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości
nieruchomości gminnych
stanowiących własność Gminy Koronowo
położonych w Koronowie-Pieczyskach
oznaczonych następującymi nr:
- dz.nr 86/168 o pow. 403 m2 zapisana w Kw
Nr 95 183
- dz.nr 86/203 o pow. 959M2 zapisana w Kw
Nr 89 992

Uchwała
zrealizowana

47.

V/47/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów na terenie Wyrażono zgodę na wykup przez Gminę
Uchwała
Koronowa
Koronowo gruntów znajdujących się w K- wie zrealizowana
- dz.nr 664/4 o pow. 14 m2 - Kw Nr 55 605
zrealizowano-akt notarialny
- dz.nr 1081/3 o pow. 664 m2 - Kw Nr 18 596
– zrealizowano- akt notarialny
- dz.nr 114/2 o pow. 1.6600 ha - Kw Nr 21

582- zrealizowano- akt notarialny

48.

V/48/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia Wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie od W trakcie
gruntów na terenie Gminy Koronowo.
Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział
realizacji
Terenowy w Bydgoszczy na własność Gminy
Koronowo następujących nieruchomości
- Sitowiec
dz.nr 66/4 o pow. 0.1500 ha,
akt notarialny 08.11.2007 r.
- Nowy Jasiniec dz.nr 21/16 o pow. 0.3769
ha,
akt notarianly 08.11.2007 r.
- Łąsko Wielkie dz.nr 285/36 o pow. 0.2400
ha
w trakcie realizacji – oczekuje na decyzję
ze Starostwa Powiatowego o lokalizacji
drogi
- Mąkowarsko dz.nr 536/78 o pow. 0.1336 ha
akt notarialny 08.11.2007 r.

49.

V/49/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości:
stanowiących własność Gminy Koronowo
- Tryszczyn dz.nr 116/4 o pow. 0,04303 haKw Nr 67 467.
Akt notarialny 24.04.2007 r.

50.

V/50/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie zmiany gruntów na terenie Wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości Uchwała
miasta Koronowa.
położonych na terenie Koronowa 67/3 o pow. zrealizowana
4460 m2, 67/4 o pow. 403 m2, 67/16 o pow.
456 m2, 67/28 o pow. 399 m2 zapisanych w
Kw nr 22 204, stanowiących własność
Krystyny Emilianowicz na działki 138/13 o
pow. 1045 m2 i 138/12 o pow. 1041 m2

Uchwała
zrealizowana

zapisane
w Kw nr 92 879 stanowiące
własność Gminy Koronowo.
Zamiana nastąpiła dnia 19.09.2007 r.
51.

V/51/07 28.02.2007 r.

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

zmiany Uchwała
zrealizowana

52.

V/52/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
zabudowy mieszkaniowej i usług w KoronowieTuszynach.

Uchwalono
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej i usług w
Koronowie- Tuszynach.

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
40, poz. 612 z
dn.
02.04.2007 r.

53.

V/53/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
zabudowy mieszkaniowej i letniskowej w
Koronowie-Tuszynach

Uchwalono
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej i letniskowej w
Koronowie- Tuszynach.

Uchwała
zrealizowana
Dz.Urz. Nr
44, poz. 613 z
dn.
10.04.2007 r.

54.

V/54/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwalono
miejscowy
plan Uchwała
zagospodarowania przestrzennego działki nr zagospodarowania przestrzennego działki nr zrealizowana
1201 w Koronowie.
1201 w Koronowie
Dz.Urz. Nr
40, poz. 613 z
dn.
02.04.2007 r.

55.

V/55/07 28.02.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwalono
miejscowy
plan Uchwała
zagospodarowania przestrzennego drogi wraz z zagospodarowania przestrzennego terenu zrealizowana
infrastrukturą w Koronowie
drogi wraz z infrastrukturą w Koronowie
Dz.Urz. Nr
40, poz. 614 z
dn.
02.04.2007 r.

56.

VI/56/07 28.03.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

zmiany Uchwała
zrealizowana

57.

VI/57/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia

Ustalono maksymalną kwotę 1.200.000,00 zł. Uchwała
z tytułu poręczeń, które może udzielić wygasła
Burmistrz Koronowa w roku budżetowym
2007 r.

58.

VI/58/07 28.03.2007 r.

Uchwała
w
sprawie
zabezpieczenia
prawidłowego i terminowego wydatkowania
przyznanych środków finansowych z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszy
Preferencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. w
formie weksla „ in blanco”

W dniu 30 marca 2007 r. został złożony Uchwała
wniosek o dofinansowanie projektu pn.: wygasła
„ Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1” wniosek nie uzyskał dofinansowania, uchwała
nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku.
Rozważa się możliwość złożenia wniosku
ponownie w 2008 r.

59.

VI/59/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr
V/41/07 RM w Koronowie z dnia 28 lutego
2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli oraz regulaminu przyznawania
nagród Burmistrza w dziedzinie oświaty i
wychowania.

Uchwała weszła w życie po upływie 14-u dni
od dnia ogłoszenia w Dz.Urz. zmiany w
wysokości dodatków obowiązują od 1
stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała straciła moc (XVIII/205/08)

60.

VI/60/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Powołano Radę Społeczną Samodzielnego Uchwała
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zrealizowana
Zdrowotnej w Koronowie
Koronowie w następującym składzie:
Grzegorz Rożek - przewodniczący Rady;
Przedstawiciel Wojewody;
członkowie Rady :Tomasz Gordon, Ewa
Semrau, Renata Szkopik, Tomasz Poraziński,
Halina Krawaczyńska.

61.

VI/61/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Uchwała
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Narkomanii Gminy Koronowo na 2007 rok
zrealizowana
Koronowo na 2007 rok
Uchwała zrealizowana

Dz.Urz. Nr
61, poz. 1000
z dn.
22.05.2007 r.

62.

VI/62/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów przez Wyrażono zgodę na wykup przez Gminę Uchwała
Gminę Koronowo
Koronowo gruntów oznaczonych numerami zrealizowana
ewidencyjnymi działek, znajdujących się:
Gościeradz dz.nr 14/1 o pow. 5400 m2, Kw
Nr 128 058
Bytkowice dz.nr 86/1 o pow. 1600 m2, Kw Nr
128 058

63.

VI/63/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży wolnego lokalu Wyrażono zgodę na sprzedaż wolnego lokalu Uchwała
mieszkalnego
mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 29.83 m2 zrealizowana
znajdującego się na poddaszu budynku
położonego
w
Koronowie
przy
ul.
Sobieskiego 9
Przetarg rozstrzygnięty
Akt notarialny- 25.07.2007 r.

64.

VI/64/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie
użytkowego ( stolarnia ).

65.

VI/65/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż następujących Uchwała
stanowiących własność Gminy Koronowo
nieruchomości gminnych:
zrealizowana
Samociążek:-dz.nr 29/1 o pow. 0.0252 ha dz.nr 29/2 o pow. 0.0121 ha, - umowa
19.09.2007 r.
- dz.nr 29/3 o pow. 0.0227 ha
- umowa 04.10.2007 r.

sprzedaży

lokalu Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu Uchwała
użytkowego o pow. użytkowej 89.10 m2 zrealizowana
znajdującego się w budynku przy ul.
Tucholskiej 39 w Koronowie.
02.08.2007 r. - przetarg rozstrzygnięty
akt notarialny 12.09.2007 r.

66.

VI/66/07 28.03.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr
114/2, 114/3, 115/4, 119/1, 120, 117 i części
działki nr 303 położonych w Koronowie

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego W trakcie
planu
zagospodarowania
przestrzennego realizacji
terenu obejmującego działki nr 114/2, 114/3,
115/4, 119/1, 120, 117 i części dz. 303, o
łącznej pow. 6 ha położonych w Koronowie
W trakcie realizacji – wyłożono do
publicznego wglądu

67.

VI/67/07 28.03.2007 r.

Uchwała
w
sprawie
wyznaczenia Wyznaczono radnego Tomasza Gordona do Uchwała
przedstawiciela Rady Miejskiej w Koronowie w reprezentowania Gminy Koronowo w zrealizowana
Metropolitarnym Związku Gmin Bydgoskich
Metropolitarnym Związku Gmin Bydgoskich.

68.

VI/68/07 28.03.2007 r.

Uchwała
w
sprawie
zobowiązania Zobowiązano
Przewodniczącego
Rady Uchwała
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie Miejskiej w Koronowie do powiadomienia zrealizowana
Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o
obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej
oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust 1
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów oraz o
skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

69.

VII/69/07 25.04.2007 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Rada Miejska w Koronowie po rozpatrzeniu Uchwała
Burmistrzowi Koronowa.
sprawozdania z wykonania budżetu gminy zrealizowana
udzieliła
absolutorium
Burmistrzowi
Koronowa

70.

VII/70/07 25.04/2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

71.

VII/71/07 25.04.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za Zatwierdzono

taryfę

opłat

za

zmiany Uchwała
zrealizowana
zbiorowe Uchwała

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie
w
wodę
odprowadzenie ścieków stosowanej na terenie odprowadzanie ścieków .
Gminy Koronowo

i

zbiorowe zrealizowana

72.

VII/72/07 25.04.2007 r.

Uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju Na bieżąco realizowana
i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń
kanalizacyjnych
uchwalonego
Uchwałą nr XLI/474/06 r. Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 29 marca 2006 r.

73.

VII/73/07 25.04.2007 r.

Uchwała
w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji projekt planu w W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu uwzględnieniach
realizacji
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
obejmującego część działki nr 662/1 położonej
w Tryszczynie gm. Koronowo

74.

VII/74/07 25.04.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na Wyrażono zgodę na posługiwanie się nazwą Uchwała
posługiwanie się nazwą miasta Koronowo w miasta Koronowo w nazwie przedsiębiorstwa zrealizowana
nazwie
przedsiębiorstwa
PONAR PONAR KORONOWO
KORONOWO

75.

VII/75/07 25.04.2007 r.

Uchwała
w
sprawie
ustalenia
zasad Ustalono dietę miesięczną za wykonanie W trakcie
przyznawania diet dla przewodniczących zadań sołtysa.
realizacji
organów
wykonawczych
jednostek W trakcie realizacji
pomocniczych- sołtysów.

76.

VIII/76/07 15.06.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

77.

VIII/77/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie ustalenia czesnego za pobyt Ustalono czesne za pobyt dziecka w W trakcie
dziecka w przedszkolu
przedszkolu za każdy m-c pobytu w realizacji
wysokości 90 zł., w przypadku uczęszczania
dwojga lub więcej dzieci z jednej rodziny,
wysokość czesnego ustalono na 80 zł. od

Wprowadzono do uchwały zmiany
wymienione w niniejszej uchwale.

W trakcie
realizacji

Uchwała
zrealizowana

dziecka.
W trakcie realizacji
78.

VIII/78/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie odpłatnego przeniesienia Wyrażono zgodę na odpłatne przeniesienie
własności nieruchomości położonych w własności gruntów Gminy Koronowo
Koronowie- Pieczyska
oznaczonych: dz. nr 86/212 o pow. 390 m2,
Kw Nr 89 222 i dz. nr 86/214 o pow. 416m2,
Kw 89 224 położonych na terenie KoronowaPieczyska, na rzecz właścicieli nakładów na
gruntach.
Wycofano z przetargu. Przetarg będzie
zorganizowany w 2009 r.

Wycofano z
przetargu.
Przetarg
będzie
zorganizowa
ny w 2009 r.

79.

VIII/79/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości Uchwała
stanowiącej własność Gminy Koronowo
gminnej położonej w Wierzchucinie Król. zrealizowana
oznaczonej nr działki 89 o pow. 0.0700 ha .
Zlecono wycenę.
Zawarto akt notarialny dnia 16.07.2008 r.

80.

VIII/80/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ul. Okoniowej w Koronowie

81.

VIII/81/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr Skorygowano załącznik graficzny do uchwały Uchwała
XLI/478/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia nr XLI/478/06 RM z dnia 29.03.2006 r., zrealizowana
29 marca 2006 r.
poprzez wyłączenie na załączniku graficznym
z terenu objętego planem części działki
drogowej nr 65.
Uchwała zrealizowana

W trakcie realizacji – oczekiwanie na W trakcie
uzgodnienia
miejscowego
planu realizacji
zagospodarowania przestrzennego, będzie
przygotowywany do wyłożenia.

82.

VIII/82/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków Uchwała zrealizowana
budżetowych na zadania pn.:
1.Wykonanie projektu planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru o pow. 21.5580 ha
położonego w Koronowie w zakresie
określonym uchwałą RM nr XLIV/512/06 z dn.
28.06.2006 r.
2.Wykonanie projektu planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru o długości ok. 530 mb
położonego w Starym Jasińcu w zakresie
określonym uchwałą RM nr XLV/528/06 z dn.
30.08.2006 r.
3.Wykonanie projektu planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru o powierzchni ok. 11 ha
położonego w Tryszczynie w zakresie
określonym uchwałami RM w Koronowie nr
XLVII/541/06 z dn. 27.10.2006 r i nr VII/73/07
z dn. 25.04.2007 r.

Uchwała
zrealizowana

83.

VIII/83/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie powołania zespołu Powołano zespół opiniujący kandydatów
opiniującego kandydatów na ławników
ławników na nową kadencję 2008-2011
składzie: H. Borowicz, P.Jagielski,
Krawaczyńska,
M.
Kuropatwiński,
Szczepiński.

84.

VIII/84/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Uchwalono
Statut
Miejsko-Gminnego Uchwała
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie
zrealizowana
Koronowie
Dz.U. Nr 85,
poz. 1346 z
dn.
18.07.2007 r.

na Uchwała
w zrealizowana
H.
J.

85.

VIII/85/07 15.06.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w
zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz
uruchomienia turystycznego szlaku wodnego na
rzece Brdzie na odcinku Bydgoszcz- Zalew
Koronowski

W chwili obecnej czekamy na podjęcie Uchwała
stosownej uchwały przez Radę Miasta zrealizowana
Bydgoszcz, co umożliwi nam podpisanie
porozumienia.
Bydgoszcz przyjęła Uchwałę.
Uchwała zrealizowana
Wprowadzono do uchwały zmiany
wymienione w niniejszej uchwale.

86.

IX/86/07 27.07.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Uchwała
zrealizowana

87.

IX/87/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów na terenie Wyrażono zgodę na wykup przez Gminę Uchwała
gminy Koronowo
Koronowo gruntów znajdujących się w zrealizowana
Mąkowarsku: dz. nr 116/12 o pow. 125 m2
Kw Nr 71 411; dz.nr 252/1 o pow. 181 m2 Kw
Nr 29 869; dz.nr 79/1 o pow. 84 m2 Kw Nr 26
516 – umowa 04.10.2007 r.
w Wierzchucinie Król.:
dz.nr 143/84 o pow. 6 m2 Kw Nr 16 787;
da.nr 143/85 o pow. 35 m2 Kw Nr 16 787;
dz.nr 143/82 o pow. 9m2 Kw Nr 34 508.
umowa 29.11.2007 r.

88.

IX/88/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na zadanie pn.”Uzbrojenie w
infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni
ul. Kwiatowej w Koronowie

Zabezpieczyć środki na realizację zadania
Uchwała
w roku 2007 – 651.873,98 zł.- (zaciągnięto zrealizowana
kredyt)
w roku 2008 – 706.592,63 zł.(będzie
realizowane w 2008 r.)
Uchwała zrealizowana

89.

IX/89/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia
Rozwoju Miejscowości Mąkowarsko

Planu W dniu 30 lipca 2007 r. został złożony W trakcie
wniosek o dofinansowanie projektu zawartego realizacji
w Planie Rozwoju Miejscowości Mąkowarsko
pn.” Modernizacja (roboty budowlane)
Wiejskiego Domu Kultury w Mąkowarsku w
Ramach
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i
modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
działanie 2.3 – odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego.
W związku z ograniczonymi środkami
finansowymi
projekt
nie
został
dofinansowany.
Wniosek zostanie ponownie złożony przy
najbliższym naborze wniosków
W trakcie realizacji

90.

IX/90/07 27.07.2007 r.

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

91.

IX/91/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. Wyrażono pozytywną opinię dotyczącą Uchwała
likwidacji
Gminnego
Zakładu
Opieki likwidacji Gminnego Zakładu
Opieki zrealizowana
Zdrowotnej w Sośnie
Zdrowotnej w Sośnie

92.

IX/92/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie przyznania Medalu „ Za Nadano Pani Jadwidze Pasturczak Medal „ ZA Uchwała
zasługi dla ziemi koronowskiej”
ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”. zrealizowana

93.

IX/93/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. Wyrażono opinię
zmiany granic administracyjnych powiatu
bydgoskiego

uchwały Uchwała
zrealizowana

Uchwał
zrealizowana

94.

IX/94/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie projektu pod nazwą
„ Zwiększenie dostępności do sieci Internet W trakcie realizacji
poprzez
rozbudowę
infrastruktury
teleinformatycznej na terenie Gminy i
Powiatów”.

W trakcie
realizacji

95.

IX/95/07 27.07.2007 r.

Uchwała w sprawie projektu pod nazwą
„ Budowa cyfrowego Urzędu realizującego W trakcie realizacji
dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów
elektronicznych w zakresie obowiązujących
przepisów prawa”.

W trakcie
realizacji

96.

X/96/07 29.08.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

97.

X/97/07 29.08.2007 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: zadana w wysokości 74.386,00 zł., który zrealizowana
Kanalizacja deszczowa w ul. Witosa w zostanie spłacony w 2008 r.
Koronowie.

98.

X/98/07 29.08.2007 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: Uzbrojenie zadania w wysokości 601.974,00 zł., który zrealizowana
w infrastrukturę techniczną i budowa zostanie spłacony w latach 2008-2011.
nawierzchni ul. Kwiatowa w Koronowie.

99.

X/99/07 29.08.2007 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: Budowa zadania w wysokości 143.847,00 zł., który zrealizowana
ulicy Norwida i Zawadzkiego – kontynuacja.
zostanie spłacony w latach 2008-2009.

100.

X/100/07 29.08.2007 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Zaciągnięto pożyczkę
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
Sieć wodociągowa Wiskitno.

zmiany Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

101.

X/101/07 29.08.2007 r.

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

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na Uchwała
własność Gminy Koronowo nieruchomości zrealizowana
położonych na terenie
-Tryszczyna: dz. 288 o pow. 0.4817 ha,
zapisana w Kw nr 18 195,
- Koronowa: dz. 1233/10 o pow. 14.9513 ha,
zapisana w Kw 32 736, dz. 1119/1 o pow.
1.6131 ha, zapisana w Kw nr 11 750.
Przyjęto na własność decyzja Wojewody

102.

X/102/07 29.08.2007 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od Uchwała
gruntów na terenie Gminy Koronowo.
Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział zrealizowana
Terenowy w Bydgoszczy na własność Gminy
Koronowo następujących nieruchomości:
- Mąkowarsko: dz. nr 164/17 o pow. 118 m2
dz. nr 65/16 o pow. 140
m2.
Akt notarialny 08.11.2007 r.

103.

X/103/07 29.08.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Koronowo.

Przystąpiono do sporządzenia zmiany W trakcie
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków realizacji
Zagospodarowania
Miasta
i
Gminy
Koronowo.
Ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do
sporządzenia stadium i możliwości składania
wniosków (do 18.08.2008) + prace
przygotowawcze

104.

XI/104/07 12.09.2007 r.

Uchwała w sprawie utworzenia dodatkowego
obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i
do Senatu RP zarządzonych na 21 października
2007 r.

Utworzono dodatkowy obwód głosowania o
kolejnym numerze 19 dla wyborców
przebywających w Zakładzie Karnym w
Koronowie ul. Bydgoska 27

Uchwała
zrealizowana
Dz, Nr 114
poz. 1117 z
dn.

05.10.2007 r.
105.

IX/105/07 26.09.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę IV/29/07 Rady Wprowadzono
do
uchwały
Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia wymienione w niniejszej uchwale.
budżetu na 2007 r.

zmiany Uchwała
zrealizowana

106.

XII/106/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków Zabezpieczono środki w budżecie gminy na Uchwała
budżetowych na inwestycję pn.: „ Budowa realizację inwestycji
zrealizowana
remizy strażackiej w Koronowie”.
- w roku 2007 – kwotę 106.385,00 zł.
oraz zabezpieczyć
- w roku 2008 - kwotę 79.150,67 zł.
Uchwała zrealizowana

107.

XII/107/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn.: „Budowa sieci
wodociągowo - kanalizacyjnej w Samociążkuprojekt”.

Zabezpieczono środki w budżecie gminy na Uchwała
realizację inwestycji
zrealizowana
- w roku 2007 – kwotę
30.000,00 zł.
oraz zabezpieczyć
- w roku 2008 – kwotę 150.000,00 zł.
Uchwała zrealizowana

108.

XII/108/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn.: „Przebudowa
nawierzchni ulic z poprawą stanu gospodarki
wodno-ściekowej w starej części miasta
Koronowa- projekt”.

Zabezpieczono środki w budżecie gminy na Uchwała
realizację inwestycji w wysokości:
zrealizowana
- w roku 2007 – kwotę 50.000,00 zł.
oraz zabezpieczyć
w roku 2008 – kwotę 150.000,00 zł.
Uchwała zrealizowana

109.

XII/109/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn.: „Budowa drogi
na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Witosa z
zagospodarowaniem
terenu
przyległegoprojekt”.

Zabezpieczono środki w budżecie gminy na Uchwała
realizację inwestycji w wysokości:
zrealizowana
- w roku 2007 – kwotę 35.000,00 zł.
oraz z uwagi na brak wystarczających
środków finansowych w budżecie Gminy na
rok 2007 jest potrzeba zabezpieczenia
finansowego w roku 2008 – kwotę 25.000,00
zł.
Uchwała zrealizowana

110.

XII/110/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn.: „Budowa
ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika Tryszczyn
– Wtelno – projekt”.

Zabezpieczono środki w budżecie gminy na Uchwała
realizację inwestycji w wysokości:
zrealizowana
- w roku 2007 – kwotę 20.750,00 zł.
oraz z uwagi na brak środków finansowych w
budżecie Gminy na rok 2007 jest potrzeba
zabezpieczenia finansowego w roku 2008 –
kwotę – 30.000,00 zł.
Uchwała zrealizowana

111.

XII/111/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji – projekt planu W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu miejscowego przesłano do uzgodnień
realizacji
zagospodarowania przestrzennego terenu przy
ul. Witosa w Koronowie.

112.

XII/112/07 26.09.2007 r.

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

Uchwała
uchylona
Uchwałą nr
XVI/132/07 z
dn.
28.11.2007 r.

113.

XII/113/07 26.09.2007 r.

Uchwała w sprawie zawarcia umowy z Fundacją
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
dotyczącej
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej.

Uznano za celowe zawarcie przez Gminę Uchwała
Koronowo umowy z Fundacją Rozwoju zrealizowana
Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w
Warszawie w zakresie upowszechniania
edukacji przedszkolnej na terenie gminy na
czas nieokreślony.
Podpisano umowę

114.

XIII/114/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Wybrano w głosowaniu tajnym 5 ławników do Uchwała
Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008- Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję zrealizowana
2011.
2008-2011 w osobach: Pani Ryszarda Barbara
Walkowiak, Pani Iwona Kazimiera Nowicka,
Pan Henryk Jan Fiałkowski, Pani Czesława

Krystyna
Grzelińska,
Wojciechowska.

Pani

Maria

115.

XIII/115/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie wyboru ławników do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w
Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.

116.

XIII/116/07 24.10.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

117.

XIII/117/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków Zabezpieczyć dodatkowe środki w budżecie Uchwała
budżetowych na inwestycję pn. „Budowa remizy gminy na realizację inwestycji pn. „Budowa zrealizowana
strażackiej w Koronowie”.
remizy strażackiej w Koronowie”: w roku
2008 – kwotę 27.781,67 zł.
Uchwała zrealizowana

118.

XIII/118/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości Ustalono
nowe
stawki
podatku
od
stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Koronowo na rok 2008 rok.
W trakcie realizacji w 2008 roku

119.

XIII/119/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od Sporządzono listę nieruchomości zwolnionych W trakcie
nieruchomości.
od podatku.
realizacji
Dz. Urz. Nr
138 poz. 2182
z dn.
12.12.2007 r.

120.

XIII/120/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie inkasa
nieruchomości, rolnego, leśnego.

podatku

Wybrano w głosowaniu tajnym 2 ławników do Uchwała
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zrealizowana
w Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy na kadencję 2008-2011 w
osobach: Pani Bogumiła Teresa Płotka, Pan
Andrzej Trzosek.
zmiany Uchwała
zrealizowana

od Zarządzono pobór podatku rolnego, leśnego i
od nieruchomości od osób fizycznych w
drodze inkasa. Określono inkasentów ww.
podatków, termin płatności dla inkasentów

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
138 poz. 2181
z dn.
12.12.2007 r.

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
138 poz. 2183

oraz wynagrodzenie dla inkasentów.
W trakcie realizacji w 2008 roku

z dn.
12.12.2007 r.

121.

XIII/121/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów na terenie Wyrażono zgodę na wykup przez Gminę Uchwała
Koronowa.
Koronowo gruntów znajdujących się w zrealizowana
Koronowie przy ulicy Przemysłowej:
dz. nr 1097/80 o pow. 233 m2 zapisana w Kw
Nr 64 576, dz. nr 1101/9 o pow. 113 m2
zapisana w Kw Nr 26 711, dz. nr 1101/11 o
pow. 365 m2 zapisana w Kw Nr 64 333, dz. nr
1100/1 o pow. 1472 m2 zapisana w Kw Nr 36
310, dz. nr 1097/82 o pow. 754 m2 zapisana
w Kw Nr 3737.
dz. nr 1101/11 – akt notarialny 13.12.2007 r.
dz. nr 1097/82 – akt notarialny 13.12.2007 r.
dz. nr 1097/80 – akt notarialny 27.12.2007 r.
dz. nr 1101/9 – akt notarialny 29.04.2008 r.
dz. nr 1100/1 – akt notarialny 28.05.2008 r.

122.

XIII/122/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie na W trakcie
przez
Gminę
Koronowo
nieruchomości własność Gminy Koronowo nieruchomości realizacji
położonych na terenie gminy Koronowo.
stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie: Okola – dz. 53 o pow.
0,1000
ha
zapisana
w
Kw
nr
BY1B/00009937/7; Starego Dworu – dz. 142
o pow. 0,1000 ha, dz. 145 o pow. 0,1800 ha,
dz. 165 o pow. 0,1400 ha, dz. 2 o pow. 0,1000
ha, dz. 3 o pow. 0,1000 ha, dz. 4 o pow.
0,2000 ha, dz. 24 o pow. 0,1000 ha, dz. 30 o
pow. 0,4200 ha, dz. 54 o pow. 0,0500 ha, dz.
58/3 o pow. 0,3400 ha, dz. 73/2 o pow. 0,0300
ha, dz. 73/3 o pow. O pow. 0,0300 ha, dz.
135/2 o pow. 0,2600 ha ( wszystkie zapisane
w Kw nr BY1B/00009937/7); Gogolina – dz.
31/1 o pow. 0,1000 ha zapisana w Kw nr 5164

Został złożony wniosek do Sądu o wpis
W trakcie realizacji
123.

XIII/123/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż następujących W trakcie
stanowiących własność Gminy Koronowo.
nieruchomości gminnych:
realizacji
Koronowo – dz.nr 1848 o pow. 0,0121 ha,
dz.nr 86/212 o pow. 0,0390 ha; Umowa dnia
10.06.2008
Samociążek – dz.nr 190/1 o pow. 0,0500 ha,
ustalane są warunki sprzedaży, dz.nr 297 o
pow. 0,3400 ha; na razie nie przeznaczono
do sprzedaży
Dziedzinek – dz.nr 59 o pow. 0,0070 ha.
Ustalenie terminów umów notarialnych na
część nieruchomości
W trakcie realizacji

124.

XIII/124/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwała zatwierdzająca
zagospodarowania przestrzennego działek nr
151, 148, 147 i 146/2 w Tryszczynie, gmina
Koronowo.

Uchwała
zrealizowana
Dz. Urz. Nr
56, poz. 91 z
8.04.2008 r.

125.

XIII/125/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwała zatwierdzająca
zagospodarowania przestrzennego działek nr
624/2, 625/2 i 626/4 w Tryszczynie, gmina
Koronowo.

Uchwała
zrealizowana
Dz. Urz. Nr
85, poz. 1390
z 18.06.2008
r.

126.

XIII/126/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwała zatwierdzająca
zagospodarowania przestrzennego działki nr 673
w Tryszczynie, gmina Koronowo.

Uchwała
zrealizowana

127.

XIII/128/07 24.10.2007 r.

Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości diet Ustalono diety dla radnych Rady Miejskiej w Uchwała
oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Koronowie w formie ryczałtu miesięcznego zrealizowana
Miejskiej w Koronowie.
płaconego z dołu w terminie do 10 dnia

następnego miesiąca kalendarzowego.
128.

XIII/128/07 24.10.2007 r.

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

zmiany Uchwała
zrealizowana

129.

XIII/129/07 24.10.2007 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Ustalono
wynagrodzenie
miesięczne Uchwała
Burmistrzowi Koronowa oraz upoważnienia Burmistrza Koronowa.
zrealizowana
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie Wykonawca – Przewodniczący Rady
do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza.

130.

XIV/130/07 28.11.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej ustawie.
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

131.

XIV/131/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na realizację zadania pn.:
„Opracowanie
projektu
budowlano
wykonawczego budowy ścieżki pieszo rowerowej i chodnika Tryszczyn - Wtelno”.

132.

XIV/132/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn. „Hala zadania pn.: Hala sportowo-widowiskowa w zrealizowana
sportowo-widowiskowa w Koronowie.
wysokości do 305.600 złotych.

133.

XIV/133/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie: „Wieloletniego programu Przyjęto do realizacji „Wieloletni program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Koronowo na lata 2008-2012.
Gminy Koronowo na lata 2008-2012”,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
W trakcie realizacji

zmiany Uchwała
zrealizowana

Zabezpieczono środki w budżecie gminy na Uchwała
realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu zrealizowana
budowlano - wykonawczego budowy ścieżki
pieszo - rowerowej i chodnika Tryszczyn Wtelno” w wysokości:
w roku 2007 – kwotę 10.750,00 zł
zabezpieczyć w roku 2008 –kwotę 48.434,00
zł.
Uchwała zrealizowana

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
147 poz. 2538
z dn.
17.12.2007 r.

134.

XIV/134/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie zasad gospodarowania Określono zasady nabywania, zbywania i
nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi obciążania
nieruchomości
oraz
ich
własność Gminy Koronowo.
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż 3 lata, stanowiących gminny zasób
nieruchomości.

Stosowana
przy
zadaniach
wydziału
Dz. Urz. Nr
147 poz. 2539
z dn.
17.12.2007 r.

135.

XIV/135/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Koronowo.

Wprowadzono
do
uchwały
zmiany Uchwała
wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
Stypendia zostały wypłacone wg nowego Dz. Urz. Nr
regulaminu
147 poz. 2540
z dn.
17.12.2007 r.

136.

XIV/136/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Zielona Góra
w zakresie realizacji projektu „Centra
kształcenia na odległość na wsiach”.

Wyrażono zgodę na zawarcie Porozumienia z Uchwała
Miastem Zielona Góra w zakresie realizacji zrealizowana
projektu „Centra kształcenia na odległość na
wsiach” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i
budżetu państwa.
Zawarto porozumienie

137.

XIV/137/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwała zatwierdzająca
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
obejmującego działki nr 103/2, 104/2, 105/3 i
105/4, oraz część działki nr 106 w obrębie
Okole, w gminie Koronowo.

Uchwała
zrealizowana

138.

XIV/138/07 28.1.2007 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Uchwała zatwierdzająca
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
obejmującego działki nr 68/12 i 219 w obrębie
Gościeradz, w gminie Koronowo.

Uchwała
zrealizowana

139.

XIV/139/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Tryszczynie gm. Koronowo.

140.

XIV/140/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie współpracy między gminą
Koronowo a niemiecką gminą Senden oraz
kontynuacji współpracy z włoską gminą
Spinetoli oraz z Samorządem Rejonu
Wileńskiego.

W trakcie
realizacji

Wyrażono zgodę na współpracę gminy Uchwała
Koronowo z niemiecką gminą Senden oraz na zrealizowana
kontynuację dotychczasowej współpracy z
włoską gminą Spinetoli oraz z Samorządem
Rejonu
Wileńskiego,
na
warunkach
okreslonych w:
1. Porozumieniu o współpracy pomiędzy
gminą Koronowo Województwo KujawskoPomorskie,
Rzeczpospolita
Polska
i
Samorządem Rejonu Wileńskiego, Republika
Litewska z dnia 5 maja 2001 r.
2. Umowie zawartej pomiędzy miastem
Koronowo a gminą Spinetoli o współpracy
bliźniaczej z dnia 11 kwietnia 2002 r.
3. Wspólnej umowie o współpracy miasta
Koronowa
i
gminy
Senden
oraz
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Koronowo i
Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Senden z
dnia 14 września 2007 r.

141.

XIV/141/07 28.11.2007 r.

Uchwała
w
sprawie
wyrażenia
woli
przystąpienia Gminy Koronowo do tworzonego
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn.
„Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa
do
reprezentowania
Gminy
w
w/w
Stowarzyszeniu.

Wyrażono
wolę
przystąpienia
Gminy W trakcie
Koronowo do tworzonego Stowarzyszenia – realizacji
Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny”
jako członek zwyczajny stowarzyszenia. Panu
Rafałowi
Gibasowi
udzielono
pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy
Koronowo w w/w Stowarzyszeniu.
W trakcie realizacji
21.02.2008 w Solcu Kujawskim – zebranie
założycielskie stowarzyszenia. Dokumenty
potrzebne do realizacji zostały przekazane do
Urzędu Marszałkowskiego w celu wniesienia
poprawek, konsultacji.
8.05.2008 r. złożono wniosek o rejestrację do
sądu - trwa jego weryfikacja
22.07.2008 r., 31.07.2008 r., 5.08.2008 r. szkolenia warsztatowe dla przedstawicieli UM
w Koronowie

142.

XIV/142/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta Obniżono cen skupu żyta z kwoty 58,29 zł za W trakcie
do celów wymiaru podatku rolnego.
1q do kwoty 40,00 zł za 1q.
realizacji
W trakcie realizacji
Dz. Urz. Nr
147 poz. 2541
z dn.
17.12.2007 r.

143.

XIV/143/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości Określono stawki podatku od środków
stawek podatku od środków transportowych.
transportowych na ternie gminy Koronowo na
2008 r.
W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
147 poz. 2542
z dn.
17.12.2007 r.

144.

XIV/144/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych
warunków zwolnienia od podatku rolnego
użytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej.

Określono tryb i szczegółowe warunki W trakcie
zwolnienia od podatku rolnego użytków realizacji
rolnych na których zaprzestano produkcji Dz. Urz. Nr
rolnej zwanej dalej „zwolnieniem”.
147 poz. 2543
W trakcie realizacji
z dn.
17.12.2007 r.

145.

XIV/145/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Sośno z dnia
25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia i
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sośnie.

Wyrażono pozytywną opinię dotyczącą Uchwała
uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Sośno z zrealizowana
dnia 25 października 2007 r. w sprawie
przyjęcia i zaopiniowania projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały o likwidacji
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sośnie.

146.

XIV/146/07 28.11.2007 r.

Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w W trakcie nadawania nazwy ulicom w Uchwała
miejscowości Wtelno.
miejscowości Wtelno.
zrealizowana

147.

XV/147/07 28.12.2007 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

148.

XV/148/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustalono budżet gminy na 2008 rok.
na 2008 rok.

Uchwała
zrealizowana
Dz. Urz. Nr
22, poz. 315
z dn.
13.02.2008 r.

149.

XV/149/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Przyjęto program
współpracy organów Gminy Koronowo z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, na rok
2008”

Uchwała
zrealizowana

zmiany Uchwała
zrealizowana

150.

XV/150/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego
punktu w tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia
pracowników
MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie

Ustalono
wysokość
najniższego W trakcie
wynagrodzenia zasadniczego w M-GOPS w realizacji
Koronowie w I kategorii zaszeregowania,
określonego w tabeli miesięcznych kwot
wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 400,00
zł. Ustalono wartość jednego punktu w
złotych dla kategorii zaszeregowania w tabeli
miesięcznych
stawek
wynagrodzenia
zasadniczego w wysokości 7,00 zł.
Obowiązuje od 1.01.2008 r.
W trakcie realizacji

151.

XV/151/07 28.12.2007 r.

Uchwałą 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

Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze Uchwała
pracowników ZGKiM w Koronowie w I zrealizowana
kategorii zaszeregowania w wysokości 750,00
zł. brutto. Rada Miejska w Koronowie ustaliła
wartość jednego punktu dla potrzeb obliczenia
wynagrodzenia zasadniczego pracowników w
wysokości 4,00 zł.
Wykonawca – Dyrektor ZGKiM

152.

XV/152/07 28.12.2007 r.

Uchwałą w sprawie określenia górnych stawek Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
opłat
ponoszonych
przez
właścicieli W trakcie realizacji
nieruchomości za usługi wykonywane przez
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości lub
w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

153.

XV/153/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej W trakcie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rady Miejskiej na 2008 rok
realizacji
Koronowie na 2008 rok
W trakcie realizacji
Wykonawca – Przewodniczący K. Rewiz.

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
22, poz. 316 z
dnia
13.02.2008 r.

154.

XV/154/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie na 2008 rok

Zatwierdzono plan pracy Komisji Finansów, W trakcie
Budżetu,
Rolnictwa
i
Rozwoju realizacji
Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie
na 2008 rok
W trakcie realizacji
Wykonawca – Przewodniczący Komisji
Finansów

155.

XV/155/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony
Środowiska,
Gospodarki
Komunalnej
i
Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie na
2008 rok

Zatwierdzono
plan
pracy
Komisji W trakcie
Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, realizacji
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady
Miejskiej w Koronowie na 2008 rok
W trakcie realizacji
Wykonawca – Przewodniczący Komisji
Przestrzegania Prawa

156.

XV/156/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zatwierdzono plan pracy Komisji Oświaty, W trakcie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w realizacji
Rady Miejskiej w Koronowie na 2008 rok
Koronowie na 2008 rok
W trakcie realizacji
Wykonawca – Przewodniczący Komisji
Oświaty

157.

XV/157/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy
Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie na
2008 rok

158.

XV/158/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie w powiadomienia Skarbnika Wykonawca – Przewodniczący Rady
Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku
przedłożenia Radzie Miejskiej w Koronowie
oświadczenia lustracyjnego

Zatwierdzono plan pracy Komisji Zdrowia, W trakcie
Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady realizacji
Miejskiej w Koronowie na 2008 rok
W trakcie realizacji
Wykonawca – Przewodniczący Komisji
Zdrowia
Uchwała
zrealizowana

159.

XV/159/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na
rok 2008

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i W trakcie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizacji
Gminy Koronowo na rok 2008
W trakcie realizacji

160.

XV/160/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania W trakcie
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2008 – realizacji
Koronowo na lata 2008 – 2010
2010
W trakcie realizacji

161.

XV/161/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr
XLIV/516/06 Rady Miejskiej w Koronowie z
dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie założeń
polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę
Koronowo

162.

XV/162/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie zasad korzystania ze Obowiązuje od 1.01.2008 r.
stołówek szkolnych
W trakcie realizacji
Wykonawca – Dyrektorzy szkół

163.

XV/163/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej
pozbawienia lasu prywatnego położonego w
Koronowie
Pieczyskach
charakteru
ochronnego

Zaopiniowano pozytywnie pozbawienie lasu Uchwała
prywatnego położonego w Koronowie – zrealizowana
Pieczyskach charakteru ochronnego
Uchwała zrealizowana

164.

XV/164/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy Al. Jana Pawła II w Koronowie

W trakcie realizacji – wydano opinię dot. W trakcie
pozbawienia lasu prywatnego położonego w realizacji
Koronowie – Pieczyskach charakteru
ochronnego

165.

XV/165/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
„Przy Elewatorze”, położonego w Koronowie

Plan w trakcie realizacji – ogłoszenie w W trakcie
prasie o przystąpieniu do sporządzenia realizacji
miejscowego
plany
zagospodarowania
przestrzennego , projektant przygotowuje
projekt planu

Objęcie systematyczną edukacją przedszkolną W trakcie
jak największej liczby dzieci
w realizacji
wieku 3-5 lat ( w tym alternatywnymi
formami wychowania przedszkolnego)
W trakcie realizacji
Dz. Urz. Nr
22, poz. 317 z
dnia
13.02.2008 r.

166.

XV/166/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
„Przy szosie”, położonego w Tryszczynie gm.
Koronowo

Plan w trakcie realizacji ogłoszenie w W trakcie
prasie o przystąpieniu do sporządzenia realizacji
pmzp; projektant przygotowuje projekt
planu

167.

XV/167/07 28.12.2007 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy
Koronowo do Bydgoskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej

168.

XVI/168/08 29.01.2008 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

169.

XVI/169/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie Statutu Gminy Koronowo

170.

XVI/170/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie opłat za miejsca grzebalne i Uchwała utraciła moc na podstawie
Uchwała
za zezwolenie na postawienie nagrobków na Uchwały Nr XVII/198/08 RM w Koronowie uchylona
cmentarzu komunalnym
z dnia 27.02.2008 r.

171.

XVI/171/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości Uchwała
nieruchomości gminnej
stanowiącej własność Gminy Koronowo zrealizowana
położonej w Koronowie – Pieczyskach
oznaczonej nr: dz. 86/114 o pow. 111 m2
zapisanej w Kw Nr 79 116

172.

XVI/172/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletnim Wprowadzono
do
uchwały
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata wymienione w niniejszej uchwale
2006 – 2010

Uchwała
zrealizowana

Uchwalono Statut Gminy Koronowo

zmiany Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Dz. Urz. Nr
38 poz 544 z
dnia
07.03.2008 r.

zmiany Uchwała
zrealizowana

173.

XVI/173/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
„Przyrzecze I”, położonego w Koronowie

Wywołano drugą uchwałą na poszerzenie W trakcie
zakresu objęcia planem.
realizacji
Plan w trakcie realizacji – ogłoszenie w
prasie o przystąpieniu do sporządzenia
mpzp; projektant przygotowuje projekt
planu

174.

XVI/174/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

Zlecono Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Uchwała
w Koronowie rozpatrzenie zasadności skargi zrealizowana
Pana Stefana Wilusia z dnia 31 grudnia 2007
r. na działania Burmistrza Koronowa
Wykonawca – Przewodniczący Rady

175.

XVI/175/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Odwołano z dniem 31 stycznia 2008 r. Panią Uchwała
Gminy
Grażynę Chyła – Konecką ze stanowiska zrealizowana
Sekretarza Gminy

176.

XVI/176/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Rada Miejska uznaje skargę:
Uchwała
Heleny Jabłońskiej na działalność Dyrektora - w zakresie nałożenia opłaty 350 zł przez zrealizowana
ZGKiM w Koronowie
Dyrektora ZGKiM na skarżącą za zasadną,
- w pozostałych kwestiach podnoszonych
przez skarżącą za nieuzasadnioną
z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

177.

XVI/177/08 29.01.2008 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia w Gminie Ustanowiono rok 2008 Rokiem Cystersów
Koronowo roku 2008 Rokiem Cystersów

178.

XVII/178/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powołano z dniem 1 marca 2008 r. Panią Uchwała
Gminy
Barbarę Sosnowską na stanowisko Sekretarza zrealizowana
Gminy

179.

XVII/179/08 27.02.2008 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała
zrealizowana

zmiany Uchwała
zrealizowana

180.

XVII/180/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa zadania w wysokości 106.933.00 zł na lata zrealizowana
remizy strażackiej w Koronowie”
2009-2010
Uchwała zrealizowana

181.

XVII/181/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania
pn.:
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa
nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie

182.

XVII/182/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: Hala zadania w wysokości 560.000,00 zł na lata zrealizowana
sportowo - widowiskowa w Koronowie
2009-2012
Uchwała zrealizowana

183.

XVII/183/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: Hala zadania w wysokości 450.000,00 zł na lata zrealizowana
sportowo - widowiskowa w Koronowie
2009-2012
Uchwała zrealizowana

184.

XVII/184/08 27.02.2008 r.

Uchwała
w
komunalnych

185.

XVII/185/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów na terenie Wyrażono zgodę na wykup przez Gminę W trakcie
miasta Koronowo
Koronowo gruntów znajdujących się w realizacji
Koronowie oznaczonych nr działek:
dz.nr 1028/127 o pow. 128 m2 zapisana w Kw
Nr 27 453, ul. Al.Wolności, spadkobiercy
regulują sprawy własnościowe
dz.nr 1086/6 o pow. 134 m2 zapisana w Kw
Nr 229 A, ul. Sportowa, przygotowywanie
dokumentacji do wykupu
dz.nr 1086/8 o pow. 125 m2 zapisana w Kw
Nr 229 A, ul. Sportowa, przygotowywanie
dokumentacji do wykupu
dz.nr 1094/3 o pow. 481 m2 zapisana w Kw Nr
128 068, ul. Zbożowa, ustalenie warunków

sprawie

emisji

Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
zadania w wysokości 706.593,00 zł na lata zrealizowana
2009-2013
Uchwała zrealizowana

obligacji Uchwała uchylona Uchwałą Nr XIX/234/08 Uchwała
z dnia 30.04.2008 r.
uchylona

wykupu z właścicielem
dz.nr 1092/11 o pow. 227 m2 zapisana w Kw
Nr 128 030, ul. Łubinowa zawarto umowę
notarialną w dniu 10.04.2008 r.
186.

XVII/186/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Wyrazić zgodę na sprzedaż następujących W trakcie
stanowiących własność Gminy Koronowo
nieruchomości gminnych:
realizacji
Koronowo
dz. nr 1127/9 o pow. 1.2209 ha, Kw Nr
127931,
nieruchomość
wycofana
ze
sprzedaży, odwołano przetarg
dz. nr 14/1 o pow. 0.2022 ha, Kw Nr 67 084,
akt notarialny w dniu 10.06.2008 r.
Tryszczyn dz. nr 393 o pow. 0.2500 ha, Kw
Nr 67 467 będzie ogłoszony przetarg

187.

XVII/187/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zamiany gruntów na terenie Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości Uchwała
gminy Koronowo
niezabudowanych położonych na terenie zrealizowana
Starego
Dworu
oznaczonych
nr
ewidencyjnymi działek : 86 o pow. 3270 m2
zapisanych w Kw nr 67341 stanowiących
własność Zbigniewa i Danuty Lewandowskich
na działkę: 81/2 o pow.
3550 m2 zapisaną
w Kw nr 67 452 stanowiących własność Gm
Koronowo akt notarialny dnia 27.03.2008 r.

188.

XVII/188/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji – ogłoszenie w prasie o W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu przystąpieniu do sporządzenia mpzp; realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektant przygotowuje projekt planu
„Przy szkole” położonego
w Samociążku i
w mieście Koronowie

189.

XVII/189/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji - ogłoszenie w prasie o W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu przystąpieniu do sporządzenia mpzp; realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektant przygotowuje projekt planu
położonego przy drodze krajowej
nr 25 w
Stopce - Okolu gmina Koronowo

190.

XVII/190/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji - ogłoszenie w prasie o W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu przystąpieniu do sporządzenia mpzp; realizacji
zagospodarowania
przestrzennego
terenu projektant przygotowuje projekt planu
„Grabina” położonego w Starym Dworze i
terenu położonego w Okolu gmina Koronowo

191.

XVII/191/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji - ogłoszenie w prasie o W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu przystąpieniu do sporządzenia mpzp; realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektant przygotowuje projekt planu
„Plebanka”, położonego w Koronowie

192.

XVII/192/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie określenia kwoty
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu dla celów ustalenia
tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników
niebędących
nauczycielami, zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych prowadzonych
przez Gminę Koronowo

Przyjęto najniższe wynagrodzenie zasadnicze W trakcie
w I kategorii zaszeregowania w kwocie realizacji
600,00 złotych i wartość jednego punktu w
kwocie 6,00 złotych
Burmistrz wydał zarządzenie SG/015116/08 z d. 4.03.2008 r. odnośnie realizacji
uchwały

193.

XVII/193/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia
pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Pruszcz w
zakresie refundowania przez Gminę Koronowo
na rzecz Gminy Pruszcz kosztów ponoszonych
przez Gminę Pruszcz na dowożenie uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo a
uczęszczających do oddziału przedszkolnego,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia Uchwała
międzygminnego.
zrealizowana
Burmistrz, Skarbnik i przedstawiciele
Gminy Pruszcz podpisali porozumienie

194.

XVII/194/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia Uchwała
partnerskiego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół partnerskiego ze Stowarzyszeniem Przyjaciół zrealizowana
Szkół Katolickich
Szkół Katolickich w Częstochowie
Burmistrz, Skarbnik i przedstawiciele
Stowarzyszenia podpisali porozumienie

195.

XVII/195/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie nadania Statutów Osiedli

196.

XVII/196/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Rada
Miejska
uznaje
skargę
za Uchwała
Stefana Wilusia na działania Burmistrza nieuzasadnioną z przyczyn określonych w zrealizowana
Koronowa
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
Wykonawca – Przewodniczący Rady

197.

XVII/197/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w Rada Miejska w Koronowie wyraziła Uchwała
przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S - 5 stanowisko, iż najkorzystniejszy z punktu zrealizowana
widzenia Gminy Koronowo jest wariant IV w
wersji opracowanej w roku 2007

198.

XVII/198/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie opłat za miejsca grzebalne i Ustalono opłaty za miejsca grzebalne i za W trakcie
za zezwolenie na postawienie nagrobków na zezwolenie na postawienie nagrobków na realizacji
cmentarzu komunalnym
cmentarzu komunalnym
Obowiązuje od 1.03.2008 r.

199.

XVII/199/08 27.02.2008 r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zlecono Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Uchwała
działania dyrektora Zakładu Gospodarki w Koronowie rozpatrzenie zasadności skargi zrealizowana
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Wykonawca – Przewodniczący Rady

200.

XVIII/200/08 26.03.2008 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Uchwalono statuty Osiedli

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
53, poz. 820 z
dnia
03.04.2008 r.

zmiany Uchwała
zrealizowana

201.

XVIII/201/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletnim Wprowadzono
do
uchwały
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata wymienione w niniejszej uchwale
2006 – 2010.

zmiany Uchwała
zrealizowana

202.

XVIII/202/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. „Budowa remizy
strażackiej w Mąkowarsku”

W trakcie
realizacji

203.

XVIII/203/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. "Rozbudowa
Zespołu Szkół w Wierzchucinie Król. o salę
gimnastyczną z łącznikiem"

W trakcie
realizacji

204.

XVIII/204/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
finansowych na inwestycję realizowaną w
ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

W trakcie
realizacji

205.

XVIII/205/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania Tracą moc uchwały: V/41/07 z 28 lutego 2007
nauczycieli oraz regulaminu przyznawania r. i VI/59/07 z 28 marca 2007 r.
nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie Obowiązuje do 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
oświaty i wychowania

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
78, poz. 1279
z dn. 29
marca 2008
r.

206

XVIII/206/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za Wykonawca – Dyrektor ZGKiM
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe Wprowadzona z dniem 1.05.2008 r.
odprowadzanie ścieków stosowanej na terenie W trakcie realizacji
Gminy Koronowo

W trakcie
realizacji

207.

XVIII/207/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji – projekt planu W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu wysłano do uzgodnień
realizacji
zagospodarowania przestrzennego obejmującego
działki nr 94/5, 94/6, 94/7, 94/16 i część działki
94/19 położonych w Tryszczynie gm. Koronowo

208.

XVIII/208/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji – będzie przygotowany W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu aneks do umowy dla projektanta.
realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,
Przyrzecze I ”, położonego w Koronowie
(powiększenie terenu).

209.

XVIII/209/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Uchwała zrealizowana
Biblioteki Publicznej w Koronowie

210.

XVIII/210/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie kontroli Zakładu Uchwała zrealizowana
Uchwała
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wykonawca – Przewodniczący Komisji zrealizowana
Koronowie
Rewizyjnej

211.

XVIII/211/08 26.03.2008 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego W trakcie realizacji
Programu Pomocy Społecznej aktywizującego
społeczność Gminy Koronowo na lata 2008 –
2013

Uchwała
zrealizowana
Dz. Urz. Nr
65, poz. 1093
z dn. 25
kwietnia
2008 r.

W trakcie
realizacji

212.

XIX/212/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Udzielono Burmistrzowi absolutorium
Burmistrzowi Koronowa za 2007 rok

Uchwała
zrealizowana

213.

XIX/213/08 30.04.2008 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

214.

XIX/214/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w Traci moc uchwała Nr XVII/197/08 z 27 Uchwała
przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-5
lutego 2008 r.
uchylona

215.

XIX/215/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. „Budowa remizy
strażackiej we Wtelnie”

zmiany Uchwała
zrealizowana

W trakcie
realizacji

216.

XIX/216/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa zadania w wysokości 150.000,00 zł na lata zrealizowana
remizy strażackiej we Wtelnie – I etap”
2009-2010
Uchwała zrealizowana

217.

XIX/217/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny w
Koronowie”

218.

XIX/218/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa zadania w wysokości 368.283,00 zł na lata zrealizowana
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM 2009-2011
Tuszyny”
Uchwała zrealizowana

219.

XIX/219/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z W trakcie realizacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
OM Tuszyny

220.

XIX/220/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-OkoleStary Dwór-Koronowo oczyszczalnia. Zadanie 1
– 2008 r.”

221.

XIX/221/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z W trakcie realizacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-StopkaOkole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia.
Zadanie 1 – 2008 r.

W trakcie
realizacji

222.

XIX/222/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z W trakcie realizacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.:
Sieć wodociągowa Tryszczyn

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
zadania w wysokości 368.283,00 zł na lata zrealizowana
2009-2011
Uchwała zrealizowana

223.

XIX/223/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: zadania w wysokości 200.000,00 zł na lata zrealizowana
„Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku” 2009-2010
Uchwała zrealizowana

224.

XIX/224/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania pn.:
„Adaptacja
pomieszczeń
na
potrzeby
przedszkola we Wtelnie”

225.

XIX/225/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z W trakcie realizacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.:
Budowa
kanału
zrzutowego
ścieków
oczyszczonych

226.

XIX/226/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania pn.:
„Oświetlenie OM za Pilawą, OM Samociążek,
Pieczyska”

227.

XIX/227/08 30.04.2008 r.

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

228.

XIX/228/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości Uchwała
nieruchomości gminnych
gminnych
zrealizowana
zawarto umowę na dz. nr 86/125, 734/11 dnia
28.05.2008 r.

229.

XIX/229/08 30.04.2008 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w
wykupu gruntów na terenie Koronowa

230.

XIX/230/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie: określenia warunków i Uchwała uchylona uchwałą Nr XX/237-08 z Uchwała
trybu
wspierania
rozwoju
sportu dnia 4.06.2008 r.
uchylona
kwalifikowanego na terenie gminy Koronowo

Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
zadania w wysokości 287.000,00 zł na lata zrealizowana
2009-2011
Uchwała zrealizowana
W trakcie
realizacji

Zaciągnięto kredyt bankowy na realizację Uchwała
zadania w wysokości 300.000,00 zł na lata zrealizowana
2009-2011
Uchwała zrealizowana
zmiany Uchwała
zrealizowana

sprawie Wprowadzono
do
uchwały
zmiany Uchwała
wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
Uchwała zrealizowana w dniu 28.05.2008 r.

231.

XIX/231/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Uchwała zrealizowana
programu opieki nad zabytkami miasta i gminy
Koronowo”

Uchwała
zrealizowana
Dz. Urz. Nr
84, poz. 1387
z dn. 13
czerwca 2008
r.

232.

XIX/232/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
XVIII/205/08 Rady Miejskiej w Koronowie z W trakcie realizacji
dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu
przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w
dziedzinie oświaty i wychowania

W trakcie
realizacji
Dz. Urz. Nr
84, poz. 1387
z dn. 13
czerwca 2008
r.

233.

XIX/233/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. „Leasing
operacyjny na dostawę fabrycznie nowej
równiarki drogowej”

W trakcie
realizacji

234.

XIX/234/08 30.04.2008 r.

Uchwała
w
komunalnych

235.

XIX/235/08 30.04.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji - projekt planu W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu miejscowego przesłano do uzgodnień
realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ul. W. Witosa w Koronowie

236.

XX/236/08 04.06.2008 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

237.

XX/237/08 04.06.2008 r.

Uchwała w sprawie: określenia warunków i Uchyla się uchwałę Nr XIX/230/08 z 30 W trakcie
trybu
wspierania
rozwoju
sportu kwietnia 2008 r.
realizacji
kwalifikowanego na terenie gminy Koronowo
W trakcie realizacji
Dz. Urz.

sprawie

emisji

obligacji Traci moc uchwała Nr XVII/184/08 z 27 Uchwała
lutego 2008 r.
zrealizowana
Uchwała zrealizowana

zmiany Uchwała
zrealizowana

238.

XX/238/08 04.06.2008 r.

Uchwała w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na
rok 2008

Wprowadzono
zmiany
do
Gminnego W trakcie
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania realizacji
Problemów Alkoholowych
W trakcie realizacji

239.

XX/239/08 04.06.2008 r.

Uchwała w sprawie podjęcia działań w celu Traci moc uchwała Nr XLVI/537/06 z 27 W trakcie
zagospodarowania terenu Grabiny pod funkcje września 2006 r.
realizacji
rekreacyjno - wypoczynkowe
W trakcie realizacji

240.

XX/240/08 04.06.2008 r.

Uchwała w sprawie nabycia w formie darowizny W trakcie realizacji – ustalenie terminu W trakcie
przez
Gminę
Koronowo
nieruchomości umowy notarialnej
realizacji
położonych na terenie Samociążka

241.

XX/241/08 04.06.2008 r.

Uchwała w sprawie wykupu nieruchomości na Zawarto umowę notarialną w dniu 10.06.2008 Uchwała
terenie Wtelna
r.
zrealizowana

242.

XX/242/08 04.06.2008 r.

Uchwała w sprawie wykupu nieruchomości na W trakcie realizacji – w trakcie W trakcie
terenie Wiskitna.
regulowania księgi wieczystej właścicielki
realizacji

243.

XXI/243/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie założenia Przedszkola
Samorządowego we Wtelnie

244.

XXI/244/08 25.06.2008 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w
powołania Zespołu Szkół we Wtelnie

245.

XXI/245/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie ustalenia czesnego za pobyt Wykonawca
–
Dyrektor
Przedszkola
dziecka w Przedszkolu Samorządowym we Samorządowego we Wtelnie
Wtelnie
Wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

246.

XXI/246/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci Traci moc uchwała Nr XVIII/207/04 z 18
publicznych
przedszkoli
i
oddziałów lutego 2004 r.
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Koronowo

247.

XXI/247/08 25.06.2008 r.

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

sprawie Obowiązuje od 1 września 2008 r.

Dz. Urz.

zmiany Uchwała
zrealizowana

248.

XXI/248/08 25.06.2008 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

zmiany Uchwała
zrealizowana

249.

XXI/249/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu W trakcie realizacji
bankowego na realizację zadania pn.: „Budowa
kompleksu boisk w ramach programu „Moje
boisko Orlik 2012”

250.

XXI/250/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości W trakcie realizacji
W trakcie
stanowiących własność Gminy Koronowo
Brak ostatecznych decyzji czy wnioskować do realizacji
Wojewody o te nieruchomości

251.

XXI/251/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia W trakcie realizacji
W trakcie
przez
Gminę
Koronowo
nieruchomości Brak ostatecznych decyzji czy wnioskować do realizacji
położonej na terenie miasta Koronowo
Wojewody o te nieruchomości

252.

XXI/252/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia W trakcie realizacji
W trakcie
przez
Gminę
Koronowo
nieruchomości Brak ostatecznych decyzji czy wnioskować do realizacji
położonych na terenie miasta Koronowo
Wojewody o te nieruchomości

253.

XXI/253/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji
W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu Będzie przygotowywany przetarg w celu realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyłonienia projektanta
położonego przy ul. Długiej w Tryszczynie, gm.
Koronowo

254.

XXI/254/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do W trakcie realizacji
W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu Będzie przygotowywany aneks do umowy z realizacji
zagospodarowania przestrzennego dla terenów projektantem
położonych przy drodze krajowej nr 25 w
Stopce – Okolu, gm. Koronowo

W trakcie
realizacji

255.

XXI/255/08 25.06.2008 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Koronowie - działki nr
47/2, 17/5 31/3 LP i Starym Jasińcu - działki nr
31/6 LP, nr 31/1 LP przeznaczonego pod
budowę części trasy gazociągu średniego
ciśnienia

Uchwała zrealizowana
Uchwała
Uchwałę przekazano do Nadzoru Prawnego zrealizowana
Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia i
publikacji

256.

XXII/256/08 30.07.2008 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/148/07 Wprowadzono
do
uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wymienione w niniejszej uchwale.
uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

257.

XXII/257/08 30.07.2008 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. „Leasing
operacyjny na dostawę fabrycznie nowej
równiarki drogowej”

W trakcie
realizacji

258.

XXII/258/08 30.07.2008 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia W trakcie realizacji
gruntów na terenie Gminy Koronowo

W trakcie
realizacji

259.

XXII/259/08 30.07.2008 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia W trakcie realizacji
przez
Gminę
Koronowo
nieruchomości
położonych na terenie miasta Koronowo

W trakcie
realizacji

260.

XXII/260/08 30.07.2008 r.

Uchwała w sprawie wykupu gruntów na terenie W trakcie realizacji
gminy Koronowo

W trakcie
realizacji

261.

XXII/261/08 30.07.2008 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w W trakcie realizacji
sprzedaży
nieruchomości
stanowiących
własność Gminy Koronowo

W trakcie
realizacji

262.

XXII/262/08 30.07.2008 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków W trakcie realizacji
budżetowych na inwestycję pn. „ Budowa drogi
Serock - Glinki”

W trakcie
realizacji

263.

XXII/263/08 30.07.2008 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości W trakcie realizacji
stanowiących własność Gminy Koronowo

W trakcie
realizacji

zmiany Uchwała
zrealizowana

