Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał
Stan na dzień 28 kwiecień 2009 r.
OR/O/0155-4/09
Lp.

Numer i data Uchwały

1.

XXIX/328/09 28.01.2009 r.

2.

XXIX/329/09 28.01.2009 r.

3.

XXIX/330/09 28.01.2009 r.

4.

XXIX/331/09 28.01.2009 r.

6.

XXIX/333/09 28.01.2009 r.

7.

XXIX/334/09 28.01.2009 r.

Treść Uchwały

Wykonanie - zaliczona

Uchwała w sprawie wstąpienia do Rady Stwierdzono wstąpienie do Rady
Miejskiej w Koronowie Pana Tadeusza Miejskiej w miejsce radnego Macieja
Benedykta Klonowskiego
Sławomira Makowskiego, któremu
wygasł mandat radnego, pana Tadeusza
Benedykta Klownowskiego
Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale
w sprawie uchwalenie budżetu na 2009 r.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu W trakcie realizacji
bankowego na realizację zadania pn.:
„Budowa drogi Serock-Glinki, II etap”
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wprowadzono do uchwały zmiany
ustalenia
składu
osobowego
Komisji wymienionej w niniejszej uchwale,
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
skreśla się osobę Macieja Makowskiego
i zastępuję się osobą Tadeusz
Klownowski
Uchwała w sprawie wypłaty Burmistrzowi Przyznano Burmistrzowi Koronowa
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za Panu Stanisławowi Gliszczyńskiemu
2008 r.
dodatkowe wynagrodzenie
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na Zarządzeniem Burmistrza Koronowa nr
przystąpienie i realizację przez Powiat SG/0151-17/09 powołano komisję do
Tucholski projektu w ramach Programu zweryfikowania wniosków o udzielenie
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. wsparcia w ramach projektu „Kadry
Rozwój wykształcenia i kompetencji w oświaty
podwyższają
swoje

Uwagi
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
W trakcie
realizacji
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
W trakcie
realizacji

8.

XXIX/335/09 28.01.2009 r.

9.

XXIX/336/0928.01. 2009 r.

10.

XXIX/337/09 28.01.2009 r.

11.

XXIX/338/09 28.01.2009 r.

regionach
Działanie
9.4.
„Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji
koordynatora.
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia
pomiędzy Gminą 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.

kwalifikacje wdrożonego w ramach PO
KL – Działanie 9.4 „ Wysoko
wykwalifikowane
kadry
systemu
oświaty”.
Wyrażono
zgodę
na
zawarcie W trakcie
porozumienia
międzygminnego
w realizacji
sprawie refundacji 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.

Uchwała
w
sprawie
najniższego Ustalono najniższe wynagrodzenie
wynagrodzenia zasadniczego pracowników pracowników Zakładu Gospodarki
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Komunalnej i Mieszkaniowej
Koronowie z dniem podjęcia z mocą od
0101.2009 r.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom we Nadano nazwy ulicom w miejscowości
Wtelnie
Wtelno:
- ulica Konwaliowa od ulicy
Kwiatowej/ulica na nowo powstającym
osiedlu
- ulica Malinowa od ulicy Bydgoskiej a
budynkiem starej szkoły
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wprowadzono do uchwały zmiany
utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka wymienione w niniejszej uchwale
Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 18
poz. 371 z dn.
26.02.2009 r.
Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 18
poz. 372 z dn.
26.02.2009 r.

12.

XXIX/339/09 28.01.2009 r.

13.

XXX/340/09 25.02.2009 r.

14.

XXX/341/09 25.02.2009 r.

15.

XXX/342/09 25.02.2009 r.

16.

XXX/343/09 25.02.2009 r.

Uchwała
w
sprawie
wprowadzenia
regulaminu korzystania z kompleksu boisk
sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i
przepisów porządkowych

Wprowadzono regulamin korzystania z
kompleksu boisk sportowych Moje
Boisko „Orlik 2012” w Koronowie przy
ul. Pomianowskiego 16

Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 18
poz. 373 z dn.
26.02.2009 r.
Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009
rok
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Ustalono Regulamin uczestnictwa w Uchwała
uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty projekcie „Kadry oświaty jednostek, dla zrealizowana
podwyższają
swoje
kwalifikacje” których organem prowadzącym jest
podniesienie kwalifikacji kadr systemu Gmina
Koronowo,
stanowiący
oświaty jednostek, dla których organem załącznik do niniejszej uchwały
prowadzącym jest Gmina Koronowo
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wprowadzono do uchwały zmiany W trakcie
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wymienione w niniejszej uchwale
realizacji
przez Powiat Tucholski projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie 9.4.
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty” oraz pełnienie Powiat Tucholski
funkcji koordynatora

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego w
celu realizacji projektu pn.” Przedszkolaki z
naszej paki” w ramach Priorytetu IX,
Działanie
9.1,
Poddziałanie
9.1.1

Wyrażono
zgodę
na
zawarcie W trakcie
porozumienia międzygminnego w celu realizacji
realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z
naszej paki” w ramach Priorytetu IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1

„Zmniejszanie nierówności w stopniu „Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej” upowszechniania
edukacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przedszkolnej” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Podpisano umowę
17.

XXX/344/09 25.02.2009 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie
nieodpłatnej
służebności
drogowej dla zabudowanej nieruchomości
położonej w Koronowie, przy ul. Dworcowej

18.

XXX/347/09 25.02.2009 r.

19.

XXX/345/09 25.02.2009 r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
wartości
jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek
wynagrodzenia
pracowników
MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Powołano Pana Leszka Czerkawskiego
powołania Rady Społecznej Samodzielnego na Przewodniczącego Rady SPZOZ w
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Koronowie

20.

XXX/346/09 25.02.2009 r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
wartości
jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek
wynagradzania
pracowników
Miejsko-

Wyrażono zgodę na ustanowienie
nieodpłatnej służebności przejścia i
przejazdu
na
nieruchomości
stanowiącej
własność
Gminy
Koronowo oznaczonej jako działka
gruntu nr 994/41, zapisanej w KW Nr
64 538, na rzecz: - każdo czesnego
właściciela nieruchomości położonej w
Koronowie, przy ulicy Dworcowej 34
zapisanej w KW BY1B/00018482/8
jako działka nr 711/2- Akt notarialny
Ustalono
wysokość
najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I
kategorii zaszeregowania, określonego
w
tabeli
miesięcznych
kwot
wynagrodzenia zasadniczego 550,00 zł

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Ustalono
wysokość
najniższego Uchwała
wynagrodzenia zasadniczego Miejsko- zrealizowana
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w
Koronowie
w
I
kategorii

21.

XXX/348/09 25.02.2009 r.

22.

XXX/349/09 25.02.2009 r.

23.

XXX/350/09 25.02.2009 r.

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zaszeregowania, określonego w tabeli
Koronowie
miesięcznych kwot wynagradzania
zasadniczego na kwotę 850zł
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do Zaliczono do kategorii dróg gminnych,
kategorii dróg gminnych
drogi wyszczególnione w załączniku do
niniejszej uchwały położone na terenie
gminy
Koronowo
w
obrębie
geodezyjnym Stary Dwór
Uchwała
w
sprawie
nieruchomości Wyrażano
zgodę
na
sprzedaż
stanowiących własność Gminy Koronowo
następujących
nieruchomości
gminnych:
Łąsko Wielkie
- dz. nr 95 o pow. 1.0700 ha Kw Nr
168 374.
-dz. nr 96 o pow. 0.6000 ha Kw Nr 168
3,
-dz. Nr 97 o pow. 0.7900 ha Kw Nr 168
376 – W trakcie wyceny – będzie
ogłoszony przetarg
Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic w Zmieniono nazwy ulic w Koronowie
Koronowie
na:
1. Aleje Wolności dotychczas
Aleja Wolności;
2. Konopnickiej dotychczas Marii
Konopnickiej
3. Krasickiego dotychczas Janka
Krasickiego
4. Władysława
Łokietka
dotychczas Łokietka
5. Paderewskiego
dotychczas
Ignacego Paderewskiego

Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 30
poz. 614 z dn.
31.03.2009 r.
W trakcie
realizacji

Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 23
poz. 459 z dn.
11.03.2009 r.

24.

XXX/351/09 25.02.2009 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy drodze krajowej nr 25 w
Stopce -Okolu gmina Koronowo

6. Sawickiej dotychczas Hanki
Sawickiej
7. Jana Sobieskiego dotychczas
Sobieskiego
8. Witosa dotychczas Wincentego
Witosa
Poinformowano
w
formie W trakcie
obwieszczenia
i
ogłoszenia
o realizacji
przystąpieniu do opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko.
Wystąpiono
do
Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy z prośbą o uzgodnienie
stopnia szczegółowości informacji
zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko.
Wystąpiono
z
wnioskiem
o
przeznaczenie na cele nierolnicze
gruntów rolnych klas III, aktualnie po
pozytywnej
opinii
Kujawsko
-Pomorskiej
Izby Rolniczej w
Przysieku i Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oczekujemy
na zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

25.

XXX/352/09 25.02.2009 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
„Przy Lesie” położonego w Okolu- Stopce.
Gm. Koronowo
Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
„przy ul. Nowodworskiej” położonego w
Koronowie, gm. Koronowo
Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na
lata 2006 – 2010

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu realizacji
zagospodarowania przestrzennego.

26.

XXX/353/09 25.02.2009 r.

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do W trakcie
sporządzenia
miejscowego
planu realizacji
zagospodarowania przestrzennego

27.

XXX/354/09 25.02.2009 r.

28.

XXX/355/09 25.02.2009 r.

29

XXXI/356/09 25.03.2009 r.

30

XXXI/357/09 25.03.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w sprawie wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

31

XXXI/358/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu W trakcie realizacji
bankowego na realizację zadania pn.”
Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku
wraz z częścią socjalną WDK”

W trakcie
realizacji

32

XXXI/359/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu W trakcie realizacji
bankowego na realizację zadania pn.:
„ Budowa remizy strażackiej we Wtelnie

W trakcie
realizacji

Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika

Odwołano z dniem 25 lutego 2009 r. ze
stanowiska Skarbnika Gminy Panią
Aleksandrę Szyszkę
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powołano na Skarbnika Gminy –
Gminy
Tomasza Angielczyka

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

33

XXXI/360/09 25.03.2009 r . Uchwała zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i
zbiorowe
odprowadzanie ścieków stosowanej na terenie
Gminy Koronowo.

W trakcie
realizacji

34

XXXI/361/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Złożono wniosek o dofinansowanie w
Odnowy Miejscowości Dziedzinek
ramach „Programu rozwoju obszarów
wiejskich- działanie, odnowa i rozwój
wsi”
Czekamy na dalsze decyzje.

W trakcie
realizacji

35

XXXI/362/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Złożono wniosek o dofinansowanie w
Odnowy Miejscowości Gogolinek
ramach „Programu rozwoju obszarów
wiejskich- działanie, odnowa i rozwój
wsi”
Czekamy na dalsze decyzje.

W trakcie
realizacji

36

XXXI/363/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Złożono wniosek o dofinansowanie w
Odnowy Miejscowości Wtelno
ramach „Programu rozwoju obszarów
wiejskich- działanie, odnowa i rozwój
wsi”
Czekamy na dalsze decyzje.

W trakcie
realizacji

37

XXXI/364/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Złożono wniosek o dofinansowanie w
Odnowy Miejscowości Gościeradz
ramach „Programu rozwoju obszarów
wiejskich- działanie, odnowa i rozwój
wsi”
Czekamy na dalsze decyzje.

W trakcie
realizacji

38

XXXI/365/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie nazwy ulicy w Koronowie Nadano nazwę ulicy w miejscowości
Koronowo- ul. Targowa od ulicy Szosa
Kotomierska w kierunku do ul.
Zbożowej

Uchwała
zrealizowana

39

XXXI/366/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w W trakcie realizacji
miejscowości Gościeradz

W trakcie
realizacji

40

XXXI/367/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zmiany gruntów na terenie W trakcie wyceny
gminy Koronowo

W trakcie
realizacji

41

XXXI/368/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie nabycia w formie Pierwszy akt notarialny - 20.04.2009 r.
darowizny przez Gminie Koronowo udziału w Drugi akt notarialny – 23.05.2009 r.
nieruchomościach położonych na terenie
Samociążka

W trakcie
realizacji

42

XXXI/369/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Zatwierdzono Statut
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Koronowie

Uchwała
zrealizowana

43 XXXI/370/09 25.03.2009 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wprowadzono do uchwały zmiany
uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego wymienione w niniejszej uchwale
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

Uchwała
zrealizowana

44 XXXI/371/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zmian w podziale Gminy Wprowadzono do uchwały zmiany
Koronowo na stałe obwody głosowania oraz wymienione w niniejszej uchwale
utworzenia dodatkowego obwodu głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała
zrealizowana

