KO/0155-1/06
Informacja Burmistrza Koronowa o realizacji uchwał za ostatni kwartał 2005 r.
Stan na 29.03.2006 r.
L.p.

Numer i data uchwały

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

93

XXXVI/408/05 26.10.2005 r.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/197/04 Wprowadzono do Statutu SP ZOZ zmiany
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego wymienione w niniejszej uchwale.
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Nadzór prawny zakwestionował tryb
Koronowie
wprowadzenia uchwały w życie

94

XXXVI/409/05 26.10.2005 r.

Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia

- uchwała ni została wykorzystana

- ustalono maksymalną kwotę jeden milion zł. z tytułu
poręczeń, które może udzielić Burmistrz Koronowa w
roku budżetowym 2005 r.
95

XXXVI/410/05 26.10.2005 r.

Uwagi

Uchwała
zrealizowana wygasła

Uchwała w sprawie zmian miejscowego planu - 14 grudnia 2005 r. została ogłoszona w
zagospodarowania przestrzennego nr 89/2
i Dz.U. Nr 130, poz. 2165, obowiązuje od
2044/4 w Koronowie.
13.01.2006 r.
- przeprowadzono procedurę planistyczną na wniosek
właściciela w/w. działek

96

XXXVI/411/05 26.10.2005 r.

Uchwała
w
sprawie
miejscowego
planu - 6 grudnia 2005 r. Została ogłoszona w
zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr Dz.U. Nr 127, poz. 2123, obowiązuje od
2149/1, nr 2149/2, nr 2150 i nr 2151 położonych w 05.01.2006 r.
Koronowie (Tuszyny).
- przeprowadzono procedurę planistyczną na wniosek
właścicieli w/w. działek

97

XXXVI/412/05 26.10.2005 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki - uchylono Uchwałą Nr XXXVIII/449/05 z Uchwała
procentowej płat adiacenckich
dnia 29.12.2005 r.
zrealizowana - ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla
uchylona
nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy
Koronowo

L.p.

Numer i data uchwały

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

98

XXXVI/413/05 26.10.2005 r.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez - zawarto akt notarialny w dniu 16.12.2005 Uchwała
gminę Koronowo nieruchomości położonych na r.
zrealizowana
terenie Gminy Koronowo
- przejąć działki:
dz. nr 214/2 w Łąsku Wielkim
dz. nr 2/12, 2/51, oraz 2/3 w Nowym Dworze
od Agencji Nieruchomości Rolnych

99

XXXVI/414/05 26.10.2005 r.

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości - odbyty w dniu 8.12 przetarg nie dał
stanowiących własność Gminy Koronowo
rozstrzygnięcia - brak chętnych
- wyrażono zgodę na sprzedaż dz. nr 76/2 we Wtelnie,
10.03.2006 r. II przetarg nie dał
oraz dz. nr 1250/7 w Koronowie
rozstrzygnięcia – brak chętnych

100

XXXVI/415/05 26.10.2005 r.

Uchwała w sprawie zmiany granicy administracyjnej
pomiędzy gminą Koronowo, a gminą Osielsko na
styku obrębów ewidencyjnych wsi Samociążek i wsi
Bożenkowo dz. nr 212/8 LP, dz. Nr 211/9 LP, 210/7LP,
325, 326, 315/1

Nadzór
prawny
zakwestionował
tryb Uchwała
wprowadzenia uchwały w życie,co zawiera
zrealizowana – na
projekt uchwały na Sesji grudniowej
naszym etapie
- Dokumenty przekazano do Gminy
Osielsko

101

XXXVI/416/05 26.10.2005 r.

Uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/250/04
RM w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Koronowo

- 23 listopada 2005 r. została ogłoszona w
Dz.U. Nr 124 poz. 2100, obowiązuje od
07.12.2005 r.
- w trakcie realizacji

-w § 14 po pkt. 6 dodano pkt. 7, 8, 9
102

XXXVI/417/05 26.10.2005 r.

Uchwałą w sprawie zmiany
uchwały Nr
XXXVIII/516/02 RM w Koronowie z dnia 12 czerwca
2002 r. w sprawie uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Koronowo na lata 2003 – 2007 r.

- 23 listopada 2005 r. została ogłoszona w
Dz.U. Nr 124 poz. 2101, obowiązuje od
07.12.2005 r.
- w trakcie realizacji

Uwagi

L.p.

Numer i data uchwały

103

XXXVI/418/05 26.10.2005 r.

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza - 16 grudnia 2005 r. Została ogłoszona w
informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, Dz.U. Nr 133, poz. 2231, obowiązuje od
podatku rolnego, podatku leśnego.
30.12.2005 r.
- uchwała w realizacji do końca 2006 r.

- ustalono wzory formularzy
104

XXXVI/419/05 26.10.2005 r.

Uwagi

Uchwała
w
sprawie
Gminnej
Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategii Przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2005-2015
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.

105

XXXVI/420/05 23.11.2005 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/318/05 - wprowadzono do uchwały
Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia wymienione w niniejszej uchwale
budżetu gminy na 2005 r.

106

XXXVI/421/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek - 13 grudnia 2005 r. Została ogłoszona w
podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, Dz.U. Nr 129, poz. 2152, obowiązuje od
zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia 27.12.2005 r.
inkasentów i ich wynagradzania.

zmiany Uchwała
zrealizowana

- ustalono wysokość stawek podatku od nieruchomości, - uchwała w realizacji do końca 2006 r.
sposobu jego poboru, zasad stosowani ulg i zwolnień
oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
107

XXXVI/422/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek - 13 grudnia 2005 r. Została ogłoszona w
podatku od środków transportowych i zwolnień w Dz.U. Nr 129, poz. 2153, obowiązuje od
tym podatku
27.12.2005 r.
- uchwała w realizacji do końca 2005 r.

108

XXXVI/423/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie Statutu Gminy Koronowo
- uchwalono Statut Gminy Koronowo

- 13 grudnia 2005 r. Została ogłoszona w
Dz.U. Nr 129, poz. 2154, obowiązuje od
28.12.2005 r.
- uchwała w realizacji do końca 2006 r.

L.p.

Numer i data uchwały

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

109

XXXVI/424/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia - I przetarg unieważniony – brak ofert
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
letniskowej i usług w Koronowie - Tuszynach

110

XXXVI/425/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia - I przetarg unieważniony – brak ofert
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w Koronowie, przeznaczonego
pod budowę drogi, ścieżki pieszo -rowerowej, części
trasy gazociągu średniego ciśnienia i sieci wodnokanalizacyjnej.

111

XXXVI/426/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia - I przetarg unieważniony – brak ofert
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego budownictwa mieszkaniowego

112

XXXVI/427/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie zmian w wieloletnim planie - wprowadzono zmiany
inwestycyjnym gminy Koronowo na lata 2003-2007

113

XXXVI/428/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie zmiany gruntów Gminy - przygotowane dokumenty przez Gminę
Koronowo z Koronowską Spółdzielnią Mieszkaniową przekazano KSM w celu podjęcia uchwały
przez ich Walne Zgromadzenie o zamianie
w Koronowie
gruntów

Uwagi

Uchwała
zrealizowana

- oczekujemy na uchwałę KSM
114

XXXVI/429/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie - zrealizowano w dniu 21.02.2006 r.
nieruchomości nr lokali 1 i 7 przy ul. Bydgoskiej 7

115

XXXVI/430/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w roku - inwestycja uzyskała dofinansowanie –
2005 projektu pn. „Budowa pieszo jezdni w aktualizacja uchwały w związku ze zmianą
wysokości dofinansowania
Pieczyskach”
- uchwała w realizacji do końca 2006 r.

Uchwała
zrealizowana

L.p.

Numer i data uchwały

116

XXXVI/431/05 23.11.2005 r.

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w latach - Wprowadzono do realizacji. Całkowity koszt
2005-2008 projektu pn. „HALA SPORTOWO - wyniesie 7.720,52 zł brutto w tym
4.420.340,52 będzie finansowane z budżetu
WIDOWISKOWA W KORONOWIE”
gminy
- uchwała w realizacji

Uwagi
Traci moc Uchwała
Nr XXXIX/334/05 z
dn. 23.02.05 r. ,
Uchwała Nr
XXX/347/05 z dn.
30.03.05, oraz
XXXII/377/05 z dn.
15.06.2005 r.

117

XXXVI/432/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w roku - złożono wniosek o dofinansowanie projektu
2006-2009 projektu pn. „Utworzenie strefy rekreacji ze środków EOG/NMF
dziecięcej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w
- czekamy na rozstrzygnięcie konkursu
Koronowie”

118

XXXVI/433/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu - przyjęto lokalny program Rewitalizacji Uchwała
Rewitalizacji Miasta Koronowa
Miasta Koronowa
zrealizowana
-program rewitalizacji miasta Koronowa stanowi
załącznik do uchwały

119

XXXVI/434/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w roku - złożono wniosek o dofinansowanie projektu
2006-2007
projektu
pn.
„Termomodernizacja ze środków EOG/NMF
obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy
- czekamy na rozstrzygnięcie konkursu
Koronowo”

120

XXXVII/435/05 23.11.2005 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w roku - złożono wniosek o dofinansowanie projektu
2006 projektu pn. „Budowa ulicy Norwida i ze środków EFRR w ramach ZPORR –
działanie 3.1
Zawadzkiego w Koronowie.”
- czekamy na rozstrzygnięcie konkursu

121

XXXVII/436/05 23.11.2005 r.

122

XXXVIII/437/05 29.12.2005 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/318/05 RM - wprowadzono zmiany
w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na 2005 r.

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg - 13 grudnia 2005 r. została ogłoszona w Uchwała
gminnych.
Dz.U. Nr 129, poz. 2155, obowiązuje od zrealizowana
27.12.2005 r.
Uchwała
zrealizowana

L.p.
123

Numer i data uchwały

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

Uwagi

XXXVIII/438/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na - 22.02.2006 r. Została ogłoszona w Dz.U.
2006 r.
Nr 20 poz. 302, obowiązuje od 01.01.2006 r.
- uchwała w realizacji do końca 2006 r.

124

XXXVIII/439/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie przesunięcia terminu emisji - obowiązuje z dniem podjęcia
obligacji komunalnych

125

XXXVIII/440/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z - czekamy
WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji ZFOŚiGW
sanitarnej w m. Mąkowarsko gm. Koronowo

126

XXXVIII/441/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania obowiązuje od 01.01.2006 r.
diet dla przewodniczących organów wykonawczych
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.
jednostek pomocniczych - sołtysów
- za styczeń, luty i marzec sołtysi otrzymali
zgodnie z uchwałą przyznane diety

127

XXXVIII/442/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku - 22.02.2006 r. została ogłoszona w Dz.U.
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa Nr 20 poz. 303, obowiązuje od 9.03.2006 r.

na

podpisanie

umowy

- uchwała w realizacji do końca 2006 r.
128

XXXVIII/443/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy -obowiązuje od 01.01.2006 r. - w trakcie
organów Gminy Koronowo z organizacjami realizacji
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2006

129

XXXVIII/444/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Planie - wprowadzono zmiany
Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2003-2007

130

XXXVIII/445/05 29.12.2005 r. Uchwała
w
sprawie
miejscowego
planu - 27.02.2006 r. została ogłoszona w Dz.U. Nr
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 24 poz. 352, obowiązuje od 29.03.2006 r.
165 w Hucie

131

XXXVIII/446/05 29.12.2005 r. Uchwała sprawie przyjęcia Gminnego Programu Obowiązuje z dniem podjęcia
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.
Alkoholowych Gminy Koronowo na rok 2006

Uchwała
zrealizowana

L.p.

Numer i data uchwały

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

Uwagi

132

XXXVIII/447/05 29.12.2005 r. Uchwała
w
sprawie
zmiany
programu - 22.02.2006 r. została ogłoszona w Dz.U. Nr
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 20 poz. 304, obowiązuje od 9.03.2006r. Z
Koronowo na lata 2003-2007, uchwalonego Uchwałą mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
Nr XXXVIII/516/2002 RM w Koronowie z dn.
12.06.2002 r,

133

XXXVIII/448/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr - wprowadzono zmiany
XXXVI/408/05 RM w Koronowie z dn. 26.10.2005 r. w
sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie oraz zmiany uchwały Nr XXXVI/415/05 z
dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany
granicy
administracyjnej pomiędzy Gminą
Koronowo a Gminą Osielsko na styku obrębów
ewidencyjnych wsi Samociążek i wsi Bożenkowo

Uchwała
zrealizowana

134

XXXVIII/449/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr - obowiązuje z dniem podjęcia
XXXVI/412/05 RM w Koronowie z dn. 26.10.2005 r.
dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej
płat adiacenckich

Uchwała
zrealizowana uchylona

135

XXXVIII/450/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Obowiązuje z dniem podjęcia
Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.

136

XXXVIII/451/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Obowiązuje z dniem podjęcia
Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.
Gospodarczego na 2006 rok

137

XXXVIII/452/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Obowiązuje z dniem podjęcia
Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska,
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2006 rok

138

XXXVIII/453/05 29.12.2005 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Obowiązuje z dniem podjęcia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2006
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.
rok

L.p.
139

Numer i data uchwały

Treść uchwały

Wykonanie- zaliczona

XXXVIII/454/05 29.12.2005 r Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Obowiązuje z dniem podjęcia
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy
Uchwała w realizacji do końca 2006 r.
Społecznej na 2006 rok

Opracowała:
J. Maćkowiak

Uwagi

