OR/O/0155- 5/09
Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał
Stan na dzień 28 października 2009 r.

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.

Treść Uchwały

Wykonanie - zaliczona

Uchwała w sprawie wstąpienia do Rady Stwierdzono wstąpienie do Rady
Miejskiej w Koronowie Pana Tadeusza Miejskiej w miejsce radnego
Benedykta Klonowskiego
Macieja Sławomira Makowskiego,
któremu wygasł mandat radnego,
pana
Tadeusza
Benedykta
Klownowskiego
Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany
XXVIII/316/08
Rady
Miejskiej
w wymienione w niniejszej uchwale
Koronowie w sprawie uchwalenie budżetu
na 2009 r.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Rozstrzygnięty przetarg.
bankowego na realizację zadania pn.: Umowa podpisana w dniu
„Budowa drogi Serock- Glinki, II etap”
11.09.2009 r. z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego
w Toruniu
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

Uwagi
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana

7.

XXIX/334/09 28.01.2009 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie i realizację 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 przez Powiat Tucholski
funkcji koordynatora.

8.

XXIX/335/09 28.01.2009 r.

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.

9.

XXIX/336/0928.01. 2009 r.

Uchwała
w
sprawie
najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

10.

XXIX/337/09 28.01.2009 r.

Zarządzeniem Burmistrza Koronowa
nr
SG/0151-17/09
powołano
komisję
do
zweryfikowania
wniosków o udzielenie wsparcia w
ramach projektu „Kadry oświaty
podwyższają swoje kwalifikacje
wdrożonego w ramach PO KL –
Działanie
9.4
„
Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu
oświaty”.
Wyrażono zgodę na zawarcie
porozumienia międzygminnego w
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.

Ustalono najniższe wynagrodzenie
pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie z dniem podjęcia z mocą
od 0101.2009 r.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom Nadano
nazwy
ulicom
w
we Wtelnie
miejscowości Wtelno:
- ulica Konwaliowa od ulicy
Kwiatowej/ulica
na
nowo
powstającym osiedlu

Dokonano zmian
Uchwałą Nr
XXX/342/09 RM
w Koronowie z dn.
25.02.09

W trakcie realizacji

Uchwała
zrealizowana

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

− ulica Malinowa od ulicy
Bydgoskiej a budynkiem
starej szkoły
11.

XXIX/338/09 28.01.2009 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.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu
Dz.U. Nr 18 poz. 372
z dn. 26.02.2009 r.
Uchwała
w
sprawie
wprowadzenia Wprowadzono
regulamin Uchwała
regulaminu korzystania z kompleksu boisk korzystania z kompleksu boisk zrealizowana
sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i sportowych Moje Boisko „Orlik Dz.U. Nr 18 poz. 373
przepisów porządkowych
2012” w Koronowie przy ul. z dn. 26.02.2009 r.
Pomianowskiego 16
Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08
Rady
Miejskiej
w wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
Koronowie 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, zrealizowana
podwyższają
swoje
kwalifikacje” dla których organem prowadzącym
podniesienie kwalifikacji kadr systemu jest 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 Uchwała
wyrażenia zgody na przystąpienie i wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
realizację 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

16.

XXX/343/09 25.02.2009 r.

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

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

Wyrażono zgodę na ustanowienie Uchwała
nieodpłatnej służebności przejścia i zrealizowana
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

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 Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie

Ustalono
wysokość
najniższego
wynagrodzenia zasadniczego
w I
kategorii zaszeregowania, określonego w
tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia
zasadniczego 550,00 zł
Powołano Pana Leszka Czerkawskiego na
przewodniczącego Rady SPZOZ w
Koronowie

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

20.

XXX/346/09 25.02.2009 r.

21.

XXX/348/09 25.02.2009 r.

22.

XXX/349/09 25.02.2009 r.

23.

XXX/350/09 25.02.2009 r.

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
wartości
jednego punktu w tabeli miesięcznych
stawek
wynagradzania
pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Koronowie

Ustalono wysokość najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i
Rekreacji
w Koronowie w I
kategorii
zaszeregowania,
określonego w tabeli miesięcznych
kwot wynagradzania zasadniczego
na kwotę 850zł
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do Zaliczono
do kategorii dróg
kategorii dróg gminnych
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.- Akt notarialny maj 2009 r.
-dz. nr 96 o pow. 0.6000 ha Kw Nr
168 3, - Akt notarialny maj 2009 r.
-dz. Nr 97 o pow. 0.7900 ha Kw Nr
168 376 – Akt notarialny maj 2009 r.
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

Uchwała
zrealizowana

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

Uchwała
zrealizowana

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

24.

XXX/351/09 25.02.2009 r.

25.

XXX/352/09 25.02.2009 r.

26.

XXX/353/09 25.02.2009 r.

27.

XXX/354/09 25.02.2009 r.

28.

XXX/355/09 25.02.2009 r.

4. Władysława
Łokietka
dotychczas Łokietka
5. Paderewskiego dotychczas
Ignacego Paderewskiego
6. Sawickiej dotychczas Hanki
Sawickiej
7. Jana Sobieskiego dotychczas
Sobieskiego
8. Witosa
dotychczas
Wincentego Witosa
Uchwała w sprawie przystąpienia do Plan zostanie uchwalony na W trakcie realizacji
sporządzenia
miejscowego
planu październikowej Sesji
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy drodze krajowej nr 25 w
Stopce -Okolu gmina Koronowo
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
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika

Rozstrzygnięto drugi przetarg na W trakcie realizacji
urbanistę i przekazano dokumenty
do opracowania planu
Rozstrzygnięto drugi przetarg na W trakcie realizacji
urbanistę i przekazano dokumenty
do opracowania planu
Wprowadzono do uchwały zmiany W trakcie realizacji
wymienione w niniejszej uchwale
Odwołano z dniem 25 lutego 2009 r. Uchwała
ze stanowiska Skarbnika Gminy zrealizowana
Panią Aleksandrę Szyszkę

29

XXXI/356/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powołano na Skarbnika Gminy –
Gminy
Tomasza Angielczyka

Uchwała
zrealizowana

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
bankowego na realizację zadania pn.”
Rozbudowa
remizy
strażackiej
w
Mąkowarsku wraz z częścią socjalną WDK”

32

XXXI/359/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu Rozstrzygnięty przetarg.
Uchwała
bankowego na realizację zadania pn.: Umowa podpisana w dniu 11.09.2009 zrealizowana
„ Budowa remizy strażackiej we Wtelnie
r.
z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego w Toruniu

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.

34

XXXI/361/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Podpisano umowę o dofinansowanie W trakcie
Odnowy Miejscowości Dziedzinek
w dniu 11.09.2009 r. w Toruniu.
realizacji
Jesteśmy na etapie procedury
przetargowej.

35

XXXI/362/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Podpisano umowę o dofinansowanie W trakcie
Odnowy Miejscowości Gogolinek
w dniu 11.09.2009 r. w Toruniu.
realizacji
Jesteśmy na etapie procedury
przetargowej.

36

XXXI/363/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Uwagi z Urzędu Marszałkowskiego . W trakcie
Odnowy Miejscowości Wtelno
Projekt priorytetowy realizowany w realizacji
ramach Planu Odnowy Miejscowości
Tryszczyn.

Rozstrzygnięty przetarg.
Uchwała
Umowa podpisana w dniu 11.09.2009 zrealizowana
r.
z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego w Toruniu

Zatwierdzono taryfy za zbiorowe W trakcie
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe realizacji
odprowadzanie ścieków stosowanej
na terenie Gminy Koronowo.

37

XXXI/364/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Podpisano umowę o dofinansowanie W trakcie
Odnowy Miejscowości Gościeradz
w dniu 11.09.2009 r. w Toruniu.
realizacji
Jesteśmy na etapie procedury
przetargowej.

38

XXXI/365/09 25.03.2009 r.

Uchwała w
Koronowie

39

XXXI/366/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w Nadano
nazwy
ulicom
miejscowości Gościeradz
miejscowości
Gościeradz
wykonano tablice

40

XXXI/367/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie zamiany gruntów na Akt notarialny 26.05.2009 r.
terenie gminy Koronowo

41

XXXI/368/09 25.03.2009 r.

Uchwała w sprawie nabycia w formie Pierwszy akt notarialny-20.04.2009 r. W trakcie
darowizny przez Gminie Koronowo udziału Drugi akt notarialny – 23.05.2009 r. realizacji
w nieruchomościach położonych na terenie Trzeci akt notarialny – 30.05.2009 r.
Samociążka

42

XXXI/369/09 25.03.2009 r.

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

Uchwała
zrealizowana

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

Uchwała
zrealizowana

43 XXXI/370/09 25.03.2009 r.

sprawie

nazwy

ulicy

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

Uchwała
zrealizowana
Dz. U. Nr 35
poz. 749 z dn.
16.04.2009 r.

w Uchwała
oraz zrealizowana
Dz.U. Nr 35 poz.
750 z dn.
16.04.2009 r.
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
Dz.U. Nr 35 poz.
751 z dn.
16.04.2009 r.

45 XXXII/372/09 20.04.2009 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia , a także wysokość oraz
szczegółowe
zasady
przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Wprowadzono zmiany Uchwałą Nr Dz.U. Nr 41 poz.
XXXIX/434/09 z dnia 30.09.2009 r. 894 z dnia
Traci moc Rozdz. 8 na podst. 28.04.2009 r.
Uchwały Nr XXXIX/435/09 z dnia.
30.09.2009 r.

46 XXXII/373/09 20.04.2009 r.

Uchwała w sprawie sposobu podziału
środków na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli Gminy Koronowo
w roku 2009

Wyodrębniono
środki
na W trakcie
dofinansowanie
doskonalenia realizacji
zawodowego
nauczycieli
w
wysokości 1 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i przedszkolach Gminy Koronowo

47 XXXIII/374/09 29.04.2009 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Udzielono
absolutorium Uchwała
Burmistrzowi Koronowa za 2008 rok
Burmistrzowi Koronowa za 2008 r.
zrealizowana

48 XXXIII/375/09 29.04.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała
zrealizowana

49 XXXIII/376/09 29.04.2009 r.

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków
budżetowych na inwestycję pn. „Budowa
i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000lecia: ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul.
Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul.
Klonowa, ul. Łąkowa, oraz ul. Okrężna i ul.
Nowotki
w Koronowie”

Uchwała
zrealizowana

50 XXXIII/377/09 29.04.2009 r.

Uchwała w sprawie trybu przyznawania Ustalono
tryb
i rozliczania dotacji
i rozliczania dotacji

51 XXXIII/378/09 29.04.2009 r.

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
zbadania skargi Pani Natalii Izdebskiej na
działalność Sołtysa Sołectwa Tryszczyn

52 XXXIV/379/09 27.05.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

53 XXXIV/380/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego
na
realizację
zadań
inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ul. Al.
Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki
pieszo-rowerowej
oraz
przebudowa
i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu
w Koronowie”, „Przebudowa nawierzchni
ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodnościekowej w starej części miasta Koronowa”,
„Budowa nawierzchni ulic Słowackiego

przyznawania Dz. U. Nr 59
poz. 1210 z dn.
08.06.2009 r.

Zlecono
Komisji
Rewizyjnej Uchwała
zbadanie zasadności skargi Pani zrealizowana
Natalii Izdebskiej na działalność
Sołtysa Sołectwa Tryszczyn.

Rozstrzygnięty przetarg.
Uchwała
Umowa podpisana w dniu 11.09.2009 zrealizowana
r.
z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego w Toruniu.

i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt,
I etap”, „Budowa i przebudowa nawierzchni
ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul.
Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa,
ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul.
Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II
etap”, „Budowa nawierzchni ulic wraz
z
odwodnieniem
OM
Kotomierska
w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna,
Strumykowa,
Pogodna,
Pochmurna,
Słoneczna – projekt”
54 XXXIV/381/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego
na
realizację
zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary DwórKoronowo oczyszczalnia II etap”

Rozstrzygnięty przetarg.
Umowa podpisana w dniu 11.09.2009
r.
z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego w Toruniu.

55 XXXIV/382/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego
na
realizację
zadań
inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa Zespołu
Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę
gimnastyczną z łącznikiem”, „Kompleksowa
modernizacja oświetlenia na terenie miasta i
gminy Koronowo”, „Montaż dodatkowych
lamp na terenie gminy”, „Odnowa Wsi
(tereny
sportowo
rekreacyjne
w
miejscowościach:
Wtelno,
Gościeradz,
Gogolinek,
Dziedzinek)”,
„Budowa
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
w
Mąkowarsku w ramach programu "Moje
Boisko ORLIK 2012"”

Rozstrzygnięty przetarg.
W trakcie
Umowa podpisana w dniu 11.09.2009 realizacji
r.
z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego w Toruniu.

56 XXXIV/383/09 27.05.2009 r.

Uchwała
w
sprawie
zaciągnięcia Na początku listopada będzie W trakcie
i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki podpisana umowa z Wojewódzkim realizacji
Funduszem Ochrony Środowiska w
Toruniu

57 XXXIV/384/09 27.05.2009 r.

Uchwała
w
sprawie
zabezpieczenia Czekamy na podpisanie umowy na W trakcie
przyznanych środków z Funduszu Rozwoju dofinansowanie sali gimnastycznej realizacji
Kultury Fizycznej w formie weksla w Wierzchucinie Król.
„in blanco”

58 XXXIV/385/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania
ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru,
określenia inkasentów i ich wynagradzania

Ustalono dzienna stawkę opłaty
miesięcznej
dla osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w
celach
wypoczynkowych,
szkoleniach lub turystycznych w
miejscowościach
posiadających
korzystne właściwości klimatyczne,
walory krajobrazowe.

59 XXXIV/386/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz trybu postępowania o jej
udzielenie

Określono zasady wydatkowania Dz.U. Nr 70 poz.
środków
Gminnego
Funduszu 1327 z dnia
Ochrony Środowiska i Gospodarki 08.07.2009 r.
Wodnej Gminy Koronowo

60 XXXIV/387/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletnim Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na wymienione w niniejszej uchwale
zrealizowana
lata 2006 – 201

61 XXXIV/388/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości Określono stawki opłat za zajęcie 1 m ² Dz.U. Nr 60 poz.
stawek za zajęcie l m² pasa drogowego
pasa drogowego , których zarządcą 1230 z dn.

Dz.U. Nr 70 poz.
1326 z dn.
08.07.2009 r.
Utraciła moc na
podstawie
Uchwały Nr
XXXIX/433/09
RM w
Koronowie z dn.
30.09.2009 r.

jest Burmistrz Koronowa, na cele 16.06.2009 r.
niezwiązane z budową, przebudową
remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg.
62 XXXIV/389/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
podwyższają swoje kwalifikacje”

63 XXXIV/390/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie opłat za świadczenia Ustalono opłaty za świadczenia Dz.U. Nr 60 poz.
publicznych przedszkoli prowadzonych przez publicznych
przedszkoli 1231 z dn.
Gminę Koronowo
prowadzonych
przez
Gminę 16.06.2009 r.
Koronowo

64 XXXIV/391/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie i realizację przez Gminę
Koronowo projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji
w
regionach”,
Działanie
9.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej
jakości
usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”,
Poddziałanie
9.1.2
„Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych”

65 XXXIV/392/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani
Natalii Izdebskiej na działalność Sołtysa
Sołectwa Tryszczyn

Wyrażono zgodę na przystąpienie W trakcie
i realizacje przez Gminę Koronowo realizacji
projektu w ramach Programu
Operacyjnego KL Priorytety IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji
w
regionach”,
Działanie
9.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych
świadczonych
w
systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym
dostępie
do
edukacji
oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”
Uchwała
zrealizowana

66 XXXIV/393/09 27.05.2009 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia miasta Miasto Koronowo przystąpiło do Uchwała
Koronowo do Stowarzyszenia Miast Króla Stowarzyszenia
Miasta
Króla zrealizowana
Kazimierza Wielkiego w Kowalu
Kazimierza Wielkiego w Kowalu

67 XXXV/394/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie przyznania Medalu „ZA W uznaniu szczególnych zasług dla Uchwała
ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” społeczności samorządowej Gminy zrealizowana
Koronowo
RM nadała księdzu
Januszowi Feliksowi Góral Medal
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI
KORONOWSKIEJ”

68 XXXV/395/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie przyznania Medalu „ZA W uznaniu szczególnych zasług dla Uchwała
ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” społeczności samorządowej Gminy zrealizowana
Koronowo
RM nadała Panu
Józefowi
Szews
Medal
„ZA
ZASŁUGI
DLA
ZIEMI
KORONOWSKIEJ

69 XXXV/396/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie przyznania Medalu „ZA W uznaniu szczególnych zasług dla Uchwała
ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” społeczności samorządowej Gminy zrealizowana
Koronowo
RM nadała Klubowi
Jeździeckiemu „Deresz” Medal „ZA
ZASŁUGI
DLA
ZIEMI
KORONOWSKIEJ

70 XXXV/397/09 24.06.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

71 XXXV/398/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie określenia zakresu i Uchwała zrealizowana
formy informacji o przebiegu wykonania Zostało
wydane
budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz Burmistrza Koronowo.
informacji
o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za pierwsze półrocze

Utraciła moc
Zarządzenie Uchwałą Nr
XXXVI/417 RM
w Koronowie z
dn. 06.08.2009 r.

72 XXXV/399/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie ustalenia źródeł
dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz
wskazania jednostek budżetowych, które
tworzą rachunek dochodów własnych

Jednostki
realizują
rachunek W trakcie
dochodów ( gromadzą na rachunku) realizacji
środki zgodnie z przyjęta uchwałą
oraz
dokonują
odpowiednich
wydatków

73 XXXV/400/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na
lata 2006 – 2010

W trakcie
realizacji

74 XXXV/401/09 24.06.2009 r.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na Nie
wyrażono
zgody
na Uchwała
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w wyodrębnienie w budżecie gminy na zrealizowana
budżecie gminy
rok 2010 środków stanowiących
fundusz sołecki.

75 XXXV/402/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie ogólnodostępnego Wprowadzono
tryb
korzystania z boiska sportowego przy ogólnodostępnego korzystania z
Zespole Szkół we Wtelnie
boiska sportowego przy zespole
Szkół we Wtelnie dla mieszkańców
gminy Koronowo w dni powszednie
od godz. 16.00.

76 XXXV/403/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie przekazania składników
majątkowych
gminnej
jednostce
organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Przekazano nieodpłatnie ZGKiM w Uchwała
Koronowie składniki majątku wg zrealizowana
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
o łącznej wartości 24.727.674,11 zł.

77 XXXV/404/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie przekazania składników
majątkowych
gminnej
jednostce
organizacyjnej – Miejsko - Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koronowie

Przekazano
Koronowie
załącznika
uchwały,
211.721,71

Uchwała
zrealizowana
Dz. U. Nr 70
poz. 1328 z dn.
08.07.2009 r.

nieodpłatnie MGOSiR w Uchwała
składniki majątku wg zrealizowana
nr 1,2,3 do niniejszej
o
łącznej
wartości
zł.

78 XXXV/405/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie przekazania składników
majątkowych
gminnej
jednostce
organizacyjnej – Wydziałowi Oświaty
Urzędu Miejskiego w Koronowie

79 XXXV/406/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków Zabezpieczono środki budżetowe na
budżetowych na wykonanie miejscowych wykonanie miejscowych planów
planów zagospodarowania przestrzennego
zagospodarowania

W trakcie
realizacji

80 XXXV/407/09 24.06.2009 r

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

Uchwalono Regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
dla
uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy
Koronowo.

Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 70 poz.
1329 z dn.
08.07.2009 r.

81 XXXV/408/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie udzielenia i rozmiaru
obniżek w obowiązkowym tygodniowym
wymiarze dla dyrektorów, wicedyrektorów
oraz innych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze

Obniżono obowiązkowy tygodniowy Uchwała
wymiar godzin zajęć dydaktyczno- zrealizowana
wychowawczych i opiekuńczych
z uczniami lub wychowankami dla
nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze.

82 XXXV/409/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego Ustalono tygodniowy obowiązkowy
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wymiar godzin zajęć niektórych
niektórych nauczycieli
nauczycieli

83

Uchwała w sprawie nieodpłatnego
gruntów na terenie Gminy Koronowo

XXXV/410/09 24.06.2009 r

Przekazano nieodpłatnie Wydziałowi Uchwała
Oświaty Urzędu Miejskiego
w zrealizowana
Koronowie składniki majątku wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
o łącznej wartości 2.577.443,12 zł.

Uchwała
zrealizowana

przejęcia Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie Uchwała
od Agencji Nieruchomości Rolnych na zrealizowana
własność
Gminy
Koronowo
nieruchomości:
1. Gościeradz dz.nr 217/21 o pow.
0.24910 ha , KW 8513
2. Koronowo-Pieczyska dz.nr 62/3
o
pow. 0.1086 ha, KW 9766
Akt notarialny ok. 20.10.2009 r.

84 XXXV/411/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia Wyrażono zgodę na nieodpłatne Uchwała
przez Gminę Koronowo nieruchomości przejęcie na własność Gminy zrealizowana
położonej na terenie gminy Koronowo
Koronowo nieruchomości położonej
na terenie Wtelna oznaczonej nr dz.
207/3 o pow. 0.0910 ha, położonej
przy ul. Pałacowej we Wtelnie.
Akt notarialny 09.07.2009 r.

85 XXXV/412/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie zbycia w formie
darowizny przez Gminę Koronowo udziału w
nieruchomości
położonej
na
terenie
Samociążka

86 XXXV/413/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na Wyrażono zgodę na sprzedaż W trakcie
zbycie nieruchomości gminnej
nieruchomości stanowiącej własność realizacji
Gminy Koronowo położonej we
Wtelnie oznaczonej nr dz. 74/10
o pow. 1122 m2 dotychczasowym
użytkownikom wieczystym.

87

XXXV/414/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na
ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
dla zabudowanej nieruchomości położonej w
Tryszczynie

Wyrażono
zgodę
na
ustanowienie Uchwała
nieodpłatnej służebności przejścia i zrealizowana
przejazdu przez nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Koronowo oznaczoną
jako działka gruntu nr 288/1 o pow. 0.3486
ha, położoną w Tryszczynie.
Akt notarialny 06.10.2009 r.

88 XXXV/415/09 24.06.2009 r

Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii dot.
przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Wyrażono pozytywna opinię
Uchwała
dotyczącą przekształcenia
zrealizowana
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej

Wyrażono zgodę na zbycie przez Uchwała
Gminę
Koronowo
w
formie zrealizowana
darowizny udziału w wysokości
54/96884 części w działce nr 150/109
położonej w Samociążku.
Akt notarialny 23.05.2009 r.

im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy

Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. dr E. Warmińskiego
w Bydgoszczy polegającą na
likwidacji komórki działalności
gospodarczej – Pracownik EKG.

89 XXXVI/416/09 06.08.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
Nr
XXVIII/316/08
Rady
Miejskiej wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2009 rok

90 XXXVI/417/09 06.08.2009 r.

Uchwała w sprawie określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz
informacji
o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za pierwsze półrocze

91 XXXVI/418/09 06.08.2009 r.

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na
lata 2006-2010

92 XXXVII/419/09 18.08.2009 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Podpisano umowę o dofinansowanie W trakcie
Odnowy Miejscowości Tryszczyn
w dniu 11.09.2009 r. w Toruniu.
realizacji
Jesteśmy na etapie procedury
przetargowej.

Określono zakres i formę informacji Uchwała
o przebiegu wykonania budżetu zrealizowana
gminy i planu jednostki za pierwsze
półrocze

W trakcie
realizacji

93 XXXVIII/420/09 26.08.2009 r. Uchwała w sprawie zbycia udziałów Wyrażono zgodę na zbycie 9 W trakcie
w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki udziałów
Gminy
Koronowo realizacji
Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
w kapitale zakładowym KPEC
Sp. z o.o. w Bydgoszczy

94 XXXVIII/421/09 26.08.2009 r. Uchwała w sprawie aktualizacji gminnego
programu
ochrony
środowiska
wraz
z gminnym planem gospodarki odpadami dla
Gminy Koronowo

Przyjęto
aktualizację
gminnego W trakcie
programu ochrony środowiska wraz realizacji
z gminnym planem gospodarki
odpadami dla Gminy Koronowo na
lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015

95 XXXVIII/422/09 26.08.2009 r. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż
W trakcie
stanowiących własność Gminy Koronowo
następujących nieruchomości
realizacji
gminnych:
1. Nowy Dwór
- 76/8 o pow. 0.1544 ha – brak osób
zainteresowanych
- 76/9 o pow. 0.1464 ha - brak osób
zainteresowanych
2. Koronowo
- 1432/4 o pow. 0.0161 ha –
ogłoszony przetarg
- 86/214 o pow. 0.0416 ha – przetarg
rozstrzygnięty
96

XXXVIII/423/09 26.08.2009 r.

Uchwała w sprawie nabycia gruntów na terenie Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Uchwała
Mąkowarska
Koronowo w drodze umowy sprzedaży zrealizowana
gruntów w miejscowości Mąkowarsko:
dz. nr 318/1 o pow. 0.0207 ha
dz. nr 317/1 o pow. 0.0184 ha
dz. nr 319/ 1 o pow. 0.0385 ha
Akt notarialny 27.08.2009 r.

97 XXXVIII/424/09 26.08.2009 r. Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

98 XXXVIII/425/09 26.08.2009 r

Uchwała w sprawie zamiany gruntów na Wyrażono
zgodę na zamianę W trakcie
terenie gminy Koronowo
nieruchomości
niezabudowanych realizacji
położonych na terenie Krąpiewa na
działki stanowiące własność Fundacji
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego im. Hrabiny Potulickiej
w Wojnowie.

99 XXXVIII/426/09 26.08.2009 r

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do W trakcie realizacji
kategorii dróg gminnych

Dz.U. Nr 89 poz.
1549 z dn.
11.09.2009 r.

100 XXXVIII/427/09 26.08.2009 r

Uchwała
zmieniająca
uchwałę
nr Wprowadzono do uchwały zmiany
XXIX/339/09 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale.
z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie
wprowadzenia
regulaminu
korzystania
z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko
„Orlik 2012” i przepisów porządkowych

Uchwała
zrealizowana
Dz.U. Nr 89 poz.
1550 z dn.
11.09.2009 r.

101 XXXIX/428/09 30.09.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

102 XXXIX/429/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie: zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na
lata 2006 – 2010

W trakcie
realizacji

103 XXXIX/430/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Przekazano dotację celowa w
Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu wysokości 12.962,50 zł.
Gminy Koronowo na 2009 rok i zawarcia w
tej sprawie umowy pomiędzy Gminą
Koronowo i Powiatem Bydgoskim

Uchwała
zrealizowana

104 XXXIX/431/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi W listopadzie br. zostaną przekazane W trakcie
Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu środki w wysokości 250 tyś na realizacji
Gminy Koronowo na 2009 rok
podstawie
faktur
otrzymanych
z Powiatu Bydgoskiego

105 XXXIX/432/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości Od października br. są wypłacane W trakcie
ekwiwalentu dla członków ochotniczych ekwiwalenty według nowych stawek realizacji
straży
pożarnych
uczestniczących
w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych
organizowanych
przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Koronowo

106 XXXIX/433/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania
ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru,
określenia inkasentów i ich wynagradzania

107 XXXIX/434/09 30.09.2009 r.

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie
przyjęcia
Regulaminu
określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe
zasady
przyznawania
i
wypłacania dodatku mieszkaniowego.

108 XXXIX/435/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyjęto Regulamin przyznawania
przyznawania nagród Burmistrza Koronowa nagród Burmistrza Koronowa ze

Ustalono dzienna stawkę opłaty W trakcie
miejscowej, zasady stosowania ulg i realizacji
obniżek oraz sposób jej poboru oraz
określono
inkasentów
i
ich
wynagradzania.

Uchwała
zrealizowana

ze specjalnego funduszu nagród

specjalnego funduszu nagród

109 XXXIX/436/09 30.09.2009 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wprowadzono do uchwały zmiany Uchwała
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą wymienione w niniejszej uchwale.
zrealizowana
„Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Koronowie” i nadania jej statutu

110 XXXIX/437/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uchwalono Statut Miejsko-Gminnego Uchwała
Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji Zespołu Edukacji w Koronowie
zrealizowana
w Koronowie

111 XXXIX/438/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Zatwierdzono plan zagospodarowania W trakcie
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przestrzennego i przekazano teczkę realizacji
położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo formalnoprawną
do
oceny
zgodności z prawem do Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

112 XXXIX/439/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu Zatwierdzono plan zagospodarowania W trakcie
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przestrzennego i przekazano teczkę realizacji
„Plebanka” położonego w Koronowie
formalnoprawną
do
oceny
zgodności z prawem do Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

113 XXXIX/440/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Studium Studium uchwalono i przekazano
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z dokumentacja do oceny
przestrzennego miasta i gminy Koronowo
zgodności z prawem do Urzędu
Wojewódzkiego

W trakcie
realizacji

114 XXXIX/441/09 30.09.2009 r.

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
zbadania zasadności skarg na działania
Burmistrza Koronowa

W trakcie
realizacji

Sporządziła: A.Szews

Zlecono Komisji Rewizyjnej RM w
Koronowie zbadanie zasadności
skarg na działania Burmistrza
Koronowa

