
 

 

Czersk, 2016-11-16 
 

                  BR.0002.12.2016 
 
       Pani/Pan ……………………………… 
 
                        ……………………………… 
 
 
Zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Czersku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) 
o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,  
5. Informacja na temat stanu gospodarki w gminie Czersk – str. 10, 
6. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r. – str. 16, 
7. Informacja Burmistrza na temat stanu pozyskiwanych środków zewnętrznych – str. 28, 
8. Informacja Burmistrza na temat realizacji niektórych zadań inwestycyjnych zgłoszonych podczas 

zebrań sołeckich i osiedlowych – str. 30, 
9. Interpelacje i zapytania radnych.  
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku ze zm. - XXV/226/16, 
str. 31, 

b)  zmiany statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku - XXV/227/16, str. 34, 
c) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia  

i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk na rok 2017 - XXV/228/16, str. 36, 
d) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu pn. „Słońce źródłem 

pozyskiwania energii” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne 
źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Czersk - XXV/229/16, 
str. 51, 

e) zmiany Uchwały nr XXII/132/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - XXV/230/16, str. 54, 

f) programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - XXV/231/16, str. 56, 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku - XXV/232/16, str. 68, 

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych zlokalizowanych  
na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 194/43 położonej w Czersku przy  
ul. Kolejowej - XXV/233/16, str. 71, 

i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - 
XXV/234/16, str. 73, 

j) zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie 
„Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń 
oraz nagród dla nauczycieli” - XXV/235/16, str. 82, 

k) obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego - XXV/236/16, str. 84, 
l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - XXV/237/16, str. 86, 
m) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - XXV/238/16, str. 90, 



 
 

 
 

n) określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - XXV/239/16,  
str. 100, 

o) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
ustalenia dopłat do grup taryfowych - XXV/240/16, str. 104, 

p) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok - XXV/241/16, str. 166, 
11. Zajęcie stanowiska w przedmiocie wystąpienia Wojewody Pomorskiego do Rady Miejskiej w Czersku 

z dnia 28 października 2016 r. - str. 184. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zakończenie sesji.  
 
 

          Przewodniczący Rady  
 

          /-/  Grzegorz Kobierowski 



























































e4f1b52b-1cab-e611-b89c-74867ae26072 Strona 1
Sporządził(a): Śledź Anna

BR.0007.77.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/226/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r.       
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku ze zm.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U.           
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Czersk ze zmianą (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2011 r. Nr 102, poz. 2036) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do  Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 
23 grudnia 2014 r. sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku 
uprzednio zmienionej Uchwałą nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku, Uchwałą nr XX/187/16 Rady Miejskiej 
w Czersku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku     
z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej            
w Czersku oraz Uchwałą nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku, który otrzymuje brzmienie:

„Skład osobowy Komisji Zdrowia i Problemów Społecznych

1. Maciej Deja - …

2. Lidia Kroplewska - …

3. Tomasz Pruski - …

4. Krzysztof Przytarski - …” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz                       
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wnoszący:

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kobierowski
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Sporządził(a): Śledź Anna

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Sporządził(a): Śledź Anna

Uzasadnienie

W związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września       
2016 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Anny Redzimskiej Rada Miejska zobowiązana jest do dokonania 
zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady. W myśl § 70 ust. 1 Przewodniczącego komisji wybiera 
Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. 

Wnoszącym projekt uchwały jest Przewodniczący Rady. 
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Sporządził(a): Śledź Anna

BR.0007.78.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/227/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Administracji Zasobów Komunalnych  w Czersku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

§ 1. 

W rozdziale 6 „Gospodarka finansowa” w § 6 statutu Administracji Zasobów Komunalnych                  
w Czersku stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXVII/354/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia  
29 października 2009 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego „Administracja Zasobów 
Komunalnych” w Czersku w jednostkę budżetową, zmienionej Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miejskiej 
w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Administracji Zasobów Komunalnych 
w Czersku wprowadza się następujące zmiany:

 zmienia się ust. 3, który otrzymuje treść: „3. Obsługę administracyjną, finansową                        
i organizacyjną AZK prowadzi Zespół Obsługi Finansowej w Czersku”,

 wykreśla się ust. 4. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz                       
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Sporządził(a): Śledź Anna

Uzasadnienie

W związku z zapewnieniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
niektórym jednostkom organizacyjnym gminy Czersk, w tym Administracji Zasobów Komunalnych      
w Czersku zachodzi konieczność zmiany statutu Administracji Zasobów Komunalnych.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. 

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska. 
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BR.0007.79.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/228/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Rehabilitacja lecznicza 
(Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk" na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. –   
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t. j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się do realizacji gminny program polityki zdrowotnej pod nazwą "Rehabilitacja lecznicza 
(Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk" na rok 2017, który jest 
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz                   
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z pismem nr OT.441.231.2016.MiS.2 z dnia 04.11.2016 r. Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji program polityki zdrowotnej pod nazwą "Rehabilitacja lecznicza 
(Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk na rok 2017” stanowi kontynuację 
programu zdrowotnego zaopiniowanego pozytywnie pismem nr 261/2014 z dnia 24.11.2014 r. i nie 
wymaga ponownego zatwierdzenia przez ten organ.
Dostęp mieszkańców gminy Czersk do rehabilitacji leczniczej jest ograniczony. Rehabilitacja 
lecznicza przyczynia się do zapobiegania i redukowania ryzyka niepełnosprawności i powinna być 
elementem polityki społecznej JST, zwłaszcza wobec niedostatecznego finansowania przez NFZ.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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nazwa programu polityki zdrowotnej:

Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) 
mieszka ńców miasta  i gminy Czersk  

okres realizacji programu: 

ROK 2017 

Autor programu: Gmina Czersk 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/228/16 
Rady Miejskiej w Czersku 
z dnia 24 listopada 2016 r.
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1.1.1.1. OPIS PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 
 

1.1 Opis problemu zdrowotnego  
 
             Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów współczesnej cywilizacji. 
Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i powszechności jego występowania,  
a także z konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Niepełnosprawność jest 
problemem ogólnoświatowym, stanowiącym cel szczególnie promowanych działań WHO, Komisji 
Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia.  

  Rehabilitacja medyczna to postępowanie medyczne skierowane do osób z ograniczeniami 
sprawności. Jako, że ograniczenia te stanowią także cechę dłuższego życia, potrzeba rehabilitacji medycznej 
dotyczy także podtrzymywania sprawności funkcjonalnej osób z problemami zdrowotnymi narządu ruchu jak 
również osób starszych. Postępowanie medyczne ma w takich przypadkach bardziej charakter profilaktyczny 
niż leczniczy. Obecnie, gdy mamy do czynienia ze wzrostem dynamiki starzenia się populacji, 
zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej istotnie wzrasta.  

           Według definicji WHO rehabilitacja jest kompleksowym, zespołowym postępowaniem  
w stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie tym osobom 
pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania 
oraz zdolności do czynnego życia społecznego. 
           Pełna skuteczność rehabilitacji medycznej jest ściśle związana z towarzyszącym  
i rehabilitacyjnym usługom zdrowotnym działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. 
Działania rehabilitacyjne z zastosowaniem zróżnicowanych i dostosowanych do specyfiki wieku metod dają 
możliwość przynajmniej częściowej redukcji deficytów, zwalczania izolacji i bierności, a w konsekwencji 
utrzymywania poczucia samodzielności i przydatności społecznej. 
 
Polska koncepcja rehabilitacji, której inicjatorami byli prof. Wiktor Dega oraz prof. Marian Weiss, zakłada 
Następujące cele i cechy: 

� wczesność zapoczątkowania – rehabilitacja rozpoczyna się możliwie już w okresie leczenia, od czasu 
             przyjęcia chorego do szpitala lub ambulatorium; 

� powszechność – rehabilitacja jest dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują, i obejmuje wszystkie 
specjalności w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnym i sanatoryjnym; 

� ciągłość – z chwilą zapoczątkowania rehabilitacja jest prowadzona w sposób konsekwentny, 
systematyczny, aż do uzyskania pełnej sprawności, a u osób nierokujących pełnego powrotu do 
zdrowia do czasu uzyskania optymalnych mechanizmów kompensacyjnych, utrwalających wyniki 
usprawnienia lub utrzymania uzyskanej kondycji.  

�  kompleksowość – maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych działów rehabilitacji,  
 

           Dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji jest wielce zróżnicowany. Rozwiązania instytucjonalne są 
również bardzo rozmaite i brakuje standardów w tej dziedzinie. Świadczenia  z zakresu medycyny 
rehabilitacyjnej i terapii mogą być udzielane na specjalnych oddziałach szpitalnych lub w szpitalach 
specjalistycznych czy klinikach, w odrębnych centrach rehabilitacyjnych, w ramach prywatnych lub 
grupowych praktyk. 
          Dane dotyczące dostępności usług są często niekompletne, a dla krajów, dla których informacje te są 
pełne, porównanie danych jest utrudnione m.in. z powodu różnic w definiowaniu  
i klasyfikacji instytucji oraz personelu, a także rozbieżności w sposobie zbierania danych oraz źródeł 
informacji. 
         Kolejna kwestia to finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych. Koszt rehabilitacji może być barierą dla 
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wielu osób, zarówno w krajach o niskim dochodzie, jak również w krajach o wysokim dochodzie. Nawet, jeśli 
część kosztów rehabilitacji ponosi budżet państwa lub ubezpieczyciel, mogą one nie być pokrywane na takim 
poziomie, by była ona dostępna, ponieważ osoby niepełnosprawne są często nieubezpieczone: osoby 
niepracujące czy inaczej wykluczone z głównego nurtu życia społecznego. 
         Wydatki na świadczenia rehabilitacyjne trudne do oszacowania, ponieważ świadczenia te nie są często 
wyodrębnione z pozostałych świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
           Rehabilitacja jest trudną do zastąpienia i najtańszą formę leczenia. Połączenia kinezyterapii, masażu 
i fizykoterapii prowadzi do właściwego, szybkiego i nieinwazyjnego postępowania terapeutycznego. Dzięki 
temu możliwe jest skrócenie czasu trwania niepełnosprawności oraz ograniczenie stosowania farmakoterapii, 
która w tym okresie życia rodzi coraz więcej trudności.  
         Działania podejmowane w programach ukierunkowanych na zapobieganie niepełnosprawności oraz na 
kompleksową terapię i rehabilitację niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, jak również na 
aktywizację i integrację społeczną niepełnosprawnych, wynikają z zadań jednostek samorządów 
terytorialnych określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 nr 214 poz. 1407  z późn. zm.),  ustawie o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 1994 nr 111 poz. 535 z późn. zm.), ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. 2008  Nr 164 poz. 1027 z poźn.zm.) oraz ustawach odpowiednich dla danych 
jednostek terytorialnych.  
        Prowadzenie przez samorządy programów zdrowotnych obejmujących kompleksową terapię 
i  rehabilitację niepełnosprawnych jest również uzasadnione wobec ograniczonej dostępności świadczeń 
rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). 
 
1.2 Epidemiologia 

               Charakterystyka Powiatu.  
Powiat Chojnice liczy 90.767 mieszkańców, z czego 44.628 to mężczyźni, a 46.139 to kobiety. Położony jest 
w południowej części województwa pomorskiego. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Miasto 
Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Czersk, Gmina Konarzyny. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego uzyskanych na podstawie przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i mieszkań liczba osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim wynosiła 
251.034, co stanowiło 11, 45% ogółu ludności. Liczba osób niepełnosprawnych w powiecie chojnickim wg. 
danych GUS  wynosiła  10.775, co stanowiło 11, 87% ogółu ludności powiatu. Obecnie szacuje się, że  
12-14% wpośród mieszkańców powiatu stanowią osoby niepełnosprawne. Dokładne określenie tej liczby nie 
jest możliwe ze względu na brak pełnych danych ich wielokrotne powielanie ni rozproszenie.  
  
         Charakterystyka środowiska osób niepełnosprawnych na podst. Powiatowego Zespołu Orzekania 
o Niepełnosprawności  
Na dzień 31.12.2006 r. liczba osób powyżej 16-tego roku życia posiadających aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności wynosiła  5.514, w tym: 3.241 osób posiadało orzeczenie stałe  a 2.273 osoby – 
orzeczenia czasowe. Znaczny stopień posiadało  1.581 osób, umiarkowany – 2.267,  a lekki - 1.666 osób. Od 
2002 do 2006 roku wydano 2.084 orzeczenia  o niepełnosprawności dla dzieci do 16-tego roku życia. 
 
       Procentowa liczba zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych w 2012 roku według rozpoznania 
chorób zwyrodnieniowych stawów na rzecz pacjentów powiatu chojnickiego  w przedziałach wiekowych. 
Opracowanie własne na podstawie wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych 
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Rozpoznanie choroby 51-60 lat 61-70 lat 71-80 lat >81 r.ż. 

M47 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa  22,92% 21,10% 16,96% 2,09% 

M15 Zwyrodnienia wielostawowe  5,68% 7,72% 7,70% 1,50% 

M17 Zwyrodnienie stawów kolanowych  2,46% 3,10% 2,79% 0,30% 

M70 Choroba tkanek miękkich związane z ich 
używaniem, przeciążaniem i uciskiem  

0.81% 0,51% 0,21% 0,01% 

M16 Choroba zwyrodnieniowa stawów 
biodrowych  

1,02% 1,18% 1,18% 0,30% 

M19 Inne choroby zwyrodnieniowe 0,24% 0,16% 0,06% 0,24% 

 
             Dostępność do świadczeń fizjoterapii dla mieszkańców powiatu chojnickiego w ramach NFZ jest 
bardzo ograniczona ze względu na limity i niskie kontrakty, skutkuje to coraz mniejszymi możliwościami 
usprawniania pacjentów i wydłużającą się kolejką oczekujących (6 miesięcy). Stąd też wobec potrzeby 
zapewnienia świadczeń dla pacjentów wymagających pomocy fizjoterapeutycznej w trybie przyspieszonym, 
przy stale rosnących problemach ze strony narządu ruchu, mają znacznie ograniczone możliwości korzystania 
z fachowej pomocy medycznej. Niezależnie od jednostki chorobowej o skuteczności rehabilitacji decyduje 
czas jej rozpoczęcia, kompleksowość i wielodyscyplinarność świadczeń, intensywność zajęć terapeutycznych, 
a także ciągłość. 
 
1.3 Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikuj ąca się do 
włączenia do programu 

Na terenie miasta i gminy Czersk mieszka 20 380 tysięcy z czego 2 364 tyś., osób posiada  orzeczenia 
o niepełnosprawności, co stanowi ok. 11,6 % wszystkich mieszkańców. Prawnie osobami niepełnosprawnymi 
są te jednostki, które posiadają stopień niepełnosprawności orzeczony przez Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności, Komisję Lekarską przy ZUS, KRUS. Nadmienić również należy, że osobami 
kwalifikującymi się do objęcia  rehabilitacją  są pacjenci którzy okresowo posiadają utrudnienia w poruszaniu 
się (osoby po urazach, zachorowania nagłe itp. szacuje się, że grupa ta stanowi około 6,4 % mieszkańców. 
  
1.4 Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem 
gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych dla ogółu 
populacji w ilości niewystarczającej dla potrzeb społeczeństwa. Zabiegi są świadczone raz  
w roku bądź rzadziej osoby ze schorzeniami narządu ruchu ze względu na konieczność utrzymania dobrego 
stanu zdrowia i niepogarszania się istniejących schorzeń wymagają takiego usprawniania minimum dwa razy 
w roku.  Program ma na celu uzupełnienie świadczeń rehabilitacyjnych  dostępnych w ramach NFZ. 
 
1.5 Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu 

Finansowanie rehabilitacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia tylko w części pokrywa 
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zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne. Ze względu na starzenie się społeczeństwa populacja osób 
wymagających rehabilitacji będzie systematycznie rosła liczebnie, co przełoży się na zwiększone 
zapotrzebowanie na te usługi. 
 
2. CELE   PROGRAMU 

2. 1. Cel główny 

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności mieszkańcom miasta i gminy Czersk do zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez przywracanie im sprawności 
ruchowej 

2. 2 . Cele szczegółowe  

a) usunięcie procesów chorobowych oraz zapobieganie nawrotom i postępowaniu choroby, 

b) zwalczanie bólu i stanów zapalnych, 

c) zapobieganie następstwom chorób przewlekłych związanych z narządem ruchu, 

d) podniesienie, jakości życia i ograniczenie postępu choroby poprzez edukację prawidłowego postępowania 
i prowadzenia odpowiedniego usprawniania, 

e) wsparcie, pomoc rehabilitacyjna osobom przewlekle chorym z dysfunkcją narządu ruchu, 

f) zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu. 

2.3 Oczekiwane efekty 

Dzięki realizacji programu nastąpi wzrost komfortu życia pacjentów ze stwierdzoną dysfunkcją narządu 
ruchu. Stosowana terapia, działanie zabiegów usprawniających przyniesie znaczącą redukcję stresu, napięcia 
wynikającego z faktu choroby przewlekłej jak również zmniejszenie ilości stosowanych leków 
przeciwbólowych. Chęć działania spowoduje zwiększoną aktywność fizyczną, co przyczyni się do 
przedłużenia samodzielności tych chorych. Spowoduje też odciążenie rodzin  i zmniejszenie nakładów na 
leczenie farmakologiczne i kosztów związanych z pielęgnacją chorych pozbawionych samoobsługi. 
Nauczenie osób przewlekle chorych, że stopień ich zaangażowania w proces leczenia i usprawniania jest 
ważny tak samo jak pomoc fachowa. Spodziewamy się efektów u większości osób biorących udział 
w programie: 
- zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, 
- wzrost aktywności i sprawności, 
- podniesienie, jakości życia.  

2.4 Mierniki efektywności odpowiadające celom programu 

a) liczba pacjentów skierowanych do udziału w programie w poszczególnych latach, 
b) liczba wykonanych zabiegów, 
c) liczba pacjentów deklarujących poprawę zdrowia, sprawności, zmniejszenia odczuwanego bólu po 

leczeniu, 
d) liczba pacjentów deklarujących utrzymanie stałego stopnia choroby, dolegliwości przed i po 

zastosowaniu leczenia 
Świadczeniobiorcy biorący udział w programie zostaną zobowiązani do wypełnienia ankiety dotyczącej 
zadowolenia z przeprowadzonej rehabilitacji. Miernikiem efektywności będzie porównanie wyników 
dokonanej oceny na początku i na końcu procesu rehabilitacji. Dowodami na skuteczność programu będą 2 
ankiety wypełnione przez uczestników. Jedna będzie zawierała ocenę poziomu satysfakcji z zabiegów, druga 
zapewni obiektywną ocenę ewentualnej poprawy zdrowia. 
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3. ADRESACI  PROGRAMU  

3.1 Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe 

Na terenie miasta i gminy Czersk mieszka 20 380 tysięcy mieszkańców. Jak wynika z  szacuje się, że w roku 
2014 zabiegów rehabilitacyjnych wymagało  15%  populacji co daje nam liczbę 3 057 pacjentów. 

3.2 Tryb zapraszania do programu 

Programem zostaną objęci mieszkańcy miasta i gminy Czersk, którzy ze względu na stan zdrowia będą 
wymagali rehabilitacji. Celem dotarcia do wszystkich potencjalnych uczestników programu Urząd Miejski w 
Czersku przeprowadzi akcję promocyjną na stronie internetowej, w mediach. Podmiot leczniczy realizujące 
program umieści informację o programie  na tablicy ogłoszeń  oraz na swojej stronie internetowej. 

4. ORGANIZACJA PROGRAMU 

4.1 Części składowe, etapy i działania organizacyjne 

a) zarejestrowanie się pacjenta ze stosownym skierowaniem, 
b)  wizyta wraz z przeprowadzeniem wywiadu przez fizjoterapeutę i wypełnienie formularza wywiadu 

(wzór formularza wywiadu stanowi załącznik nr 1), 
c)  ocena i opis stanu funkcjonowania pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji, 
d)  podjęcie decyzji o udziale pacjenta w programie, dokonane przez fizjoterapeutę realizującego program 

odpowiednia adnotacja na skierowaniu, 
e)  zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego, (fizjoterapeutycznrgo), stanowiącego integralną część 

fizjoterapii, które realizuje cel skierowania na rehabilitację i jest zgodne z tym skierowaniem 
wyznaczenie terminu wizyty, 

f) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez pacjenta przed przystąpieniem do programu (wzór ankiety 
stanowi załącznik nr 2 do programu), 

g) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń i wskazań lekarskich, 
h) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez pacjenta po zakończeniu  cyklu rehabilitacji, 
i) końcowa ocena i opis stanu funkcjonalnego pacjenta po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego dokonana 

przez personel i dołączona do dokumentacji. 

4.2 Planowane interwencje 

Każdy z zakwalifikowanych pacjentów w zależności od problemu zdrowotnego uzyska 10-dniowy cykl 
zabiegów składających się do 5 zabiegów kinezyterapii i zabiegów fizykoterapii, masażu leczniczego, 
hydroterapii. 

4.3 Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników 

Do udziału w programie może być zakwalifikowany pacjent, który jest mieszkańcem gminy Czersk, zgłosił 
się z odpowiednim skierowaniem, skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

4.4 Zasady udzielania świadczeń w ramach programu 

a) pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 
przedpołudniowych i popłudniowych  przez 7 godzin dziennie, zawartych pomiędzy godzinami 730-
2000 , według rozkładu zaplanowanego przez realizatora programu zatwierdzonego przez Urząd 
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Miejski w Czersku, 

b) realizator programu  nie będzie w tym samym czasie  realizował świadczeń finansowanych w ramach 
umowy z NFZ, 

c) w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych uczestnikowi programu przysługuje nie więcej niż 
pięć zabiegów dziennie, 

4.5 Kompetencje/ warunki niezbędne do realizacji programu 
Warunki lokalowe; 

•  wejście do obiektu dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
• poręcze i uchwyty w węzłach sanitarnych , 
• w obiekcie co najmniej jedno pomieszczenie higeniczno sanitarne dla pacjentów, 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
•  pomieszczenia światłolecznictwa i elektrolecznictwa, powinny być oddzielone ściankami do 

wysokości co najmniej 2 m, umożliwiającymi stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej 
w pomieszczeniu, 

•  pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji powinny być zlokalizowane w sposób 
zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich, 

 
Wymagania dotyczące personelu; 

•  magister fizjoterapii lub w trakcie studiów magisterskich 
•  masażysta 

4.6 Planowane interwencje/ wymogi sprzętowe 

4.6.1  Kinezyterapia  
Kinezyterapia jest metodą leczniczą, w której wykorzystuje się ruch jako środek leczniczy. Wyróżniamy 
kinezyterapię o działaniu miejscowym i kinezyterapię o oddziaływaniu ogólno usprawniającym . Stosowana 
jest  w  rożnych schorzeniach i dysfunkcjami narządu ruchu. Jej celem jest uzyskanie maksymalnej poprawy 
utraconych funkcji, przywracanie prawidłowej mechaniki ruchu, zabezpieczenie przed wykształceniem 
nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz przeciwdziałanie wtórnym zmianom w układzie kostno - 
mięśniowym w postaci ograniczeń ruchowych. 
4.6.1.1.Rodzaj zabiegów  proponowanych w programie zdrowotnym z zakresu kinezyterapii; 

a) indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod 
neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i 
manipulacje) - nie mniej niż 30 min. 

b) ćwiczenia wspomagane- czas trwania 15 min. 
c) ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem- czas trwania 15 min 
d) ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem- czas trwania 15 min 
e)  ćwiczenia izometryczne- czas trwania 15 min 
f)  nauka czynności lokomocji- czas trwania 15 min 
g)  wyciągi. 

 
4.6.1.2.Rodzaj sprzętu wykorzystywany do wykonywania zabiegów w programie zdrowotnym w zakresie 
kinezyterapii.  

a) terapimaster –urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu, 
b) wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace), 
c) rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, 
d) stół  lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki, 
e) cykloergometr. 
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4.6.2 Fizykoterapia  
Fizykoterapia (inaczej medycyna fizykalna) jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące 
w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne (np. promieniowanie słońca) oraz czynniki fizyczne wytworzone 
przez rożnego rodzaju urządzenia (np. urządzenia dostarczające promieniowania nadfioletowego). 
Fizykoterapia obejmuje takie działy, jak: światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, krioterapię, magnetoterapię czy 
elektroterapię 
Celem fizykoterapii jest zwalczanie bólu, stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych 
narządów i układów oraz poprawa ogólnej wydolności organizmu.  
4.6.2.1.Rodzaj zabiegów proponowanych w programie zdrowotnym z zakresu fizykoterapii  

a) elektrostymulacja    
b) prądy diadynamiczne  
c)  jonoforeza z lekiem 
d)  prądy TENS 
e)  prądy interferencyjne 
f)  tonoliza 
g)  prądy Traeberta 
h) ultrafonoforeza 
i) ultradźwięki miejscowe czas 2-8 min  
j) lampa solux 
k) laseroterapia-punktowa, skaner. 
l) impulsowe pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości 

 
4.6.2.2.Rodzaj sprzętu wykorzystywany do wykonywania zabiegów w programie zdrowotnym w zakresie 
fizykoterapii; 

a) Biostymulator Laserowy wraz z sondami 
b) Skan - Laser 
c) Aparat do magnetoterapii 
d) Zestaw do elektroterapii 
e) Ultradźwięki BTL 
f) Laser wysokoenergetyczny 
g) Diatermia krótkofalowa 

 
4.6.3 Masaż leczniczy 
Masaż leczniczy jest natomiast formą oddziaływania na ustroju, wykorzystującą bodźce mechaniczne głownie 
w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych. 
Wśród wielu metod masażu wyróżnia się przede wszystkim masaż klasyczny, segmentalny oraz podwodny.  
Masaż leczniczy oparty jest na technikach masażu klasycznego. Głównym celem jest leczenie pewnych 
zaburzeń organizmu poprzez zabiegi manualne. Każdy masaż może być poprzedzony zabiegami fizykalnymi 
np. naświetleniami lampą Sollux, okładami cieplnymi. Działanie centralne masażu polega na pobudzaniu 
układu nerwowego, który za pomocą odruchów i czynności koordynacyjnych kory mózgowej jest w stanie 
wpłynąć na wszystkie narządy i układy naszego organizmu. 
4.6.3.1.Rodzaj zabiegów  proponowanych w programie zdrowotnym z zakresu masażu leczniczego; 

a) masaż suchy częściowy- 20 minut jeden pacjent 
b) masaż limfatyczny ręczny- leczniczy 
c) masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 

 
4.6.3.1. Rodzaj sprzętu wykorzystywany do wykonywania zabiegów w programie zdrowotnym w zakresie 
masażu leczniczego; 

a) aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego, 
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b) stół do masażu. 
 
4.6.4  Hydroterapia – dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, metoda leczenia bodźcowego polegająca na 
zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach (wirówki kończyn dolnych  
i górnych.  

a) kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych 
 

4.6.4.1.Rodzaj sprzętu wykorzystywany do wykonywania zabiegów w programie zdrowotnym w zakresie 
hydroterapii; 

b)  wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych 
 

4.7 Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze 
środków publicznych 

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach NFZ. Realizator programu 
powinien jednocześnie realizować świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. 

4.8 Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń 
zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania 

Zakończenie udziału w programie następuje z chwilą zakończenia zabiegów rehabilitacyjnych  
i wypełnienia ankiety końcowej. Przewiduje się możliwość kontynuacji świadczeń rehabilitacyjnych w 
ramach umowy z NFZ. 

4.9 Bezpieczeństwo planowanych interwencji 

Wszystkie zaplanowane interwencje znajdują się w katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz.U.Nr 140, poz. 1145). 
Świadczenia gwarantowane udzielane są zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
z wykorzystaniem diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, 
ludowej lub orientalnej 

Realizator programu powinien dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem rehabilitacyjnym, który 
posiada  aktualne przeglądy (paszport techniczny) oraz posiadać gwarancje wykonania wysokiej  jakości 
świadczeń rehabilitacyjnych potwierdzoną certyfikatem jakości. 

4.10 Dowody skuteczności planowanych działań 

Ze względu na ścisłe powiązanie treści programu ze świadczeniami standardowymi, gwarantowanymi 
z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. 
( DZ.U. Nr 140, poz. 1145) . bezsprzecznie można stwierdzić, iż świadczenia ujęte w Programie są skuteczne 
i efektywne w przywracaniu zdrowia  osobom wymagającym rehabilitacji. 
 

4.11 Opinie ekspertów klinicznych 

Z danych z piśmiennictwa niezbicie wynika, że rehabilitacja jest skutecznym sposobem na zapobieganie 
niepełnosprawności w schorzeniach narządu ruchu. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych w ramach 
NFZ jest ograniczona ze względu na limity i niskie kontrakty, co skutkuje coraz mniejszymi możliwościami 
usprawniania pacjentów i wydłużającą się kolejką oczekujących pacjentów. Działania podejmowane 
w programach ukierunkowanych na zapobieganie niepełnosprawności oraz na kompleksową rehabilitację 
osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, jak również na aktywizację i integrację 
społeczną niepełnosprawnych, wynikają z zadań jednostek samorządów terytorialnych określonych 
w ustawach. Stąd pilna potrzeba wdrażania programów umożliwiających chorym lepszy dostęp 
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do rehabilitacji.  

  Dzięki realizacji tego programu zapewniona będzie regularna forma opieki rehabilitacyjnej pacjentom 
poprzez dostęp do zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, masażu leczniczego i hydroterapii 

Zaangażowanie wykwalifikowanego personelu medycznego zapewni pacjentom pełne bezpieczeństwo. 
Podczas wizyt należy zachęcać mieszkańców do zwiększenia ich aktywności fizycznej, przedstawiając 
korzyści z tego płynące.  

5.  KOSZTY 

5.1 Koszty jednostkowe  

Szacunkowy koszt uwzględniający 10 -dniowy cykl zabiegów składających się z kinezyterapii i zabiegów 
fizykoterapeutycznych oraz kwalifikującą pacjenta do zabiegów wynosi ok. 200 zł na jednego pacjenta 
rehabilitacja ambulatoryjna oraz 250 zł rehabilitacja domowa. 

5.2 Koszty jednostkowe  

Roczny koszt programu wyniesie 150.000, zł 

Szczegółowe koszty zostaną przedstawione przez jednostki przystępujące do konkursu ofert. 
 
W kosztach zabiegów uwzględniono: 
- sprzęt ( konserwacja i naprawa) 
- medyczne środki czystości  
- wynagrodzenia pracowników 
- dojazd do pacjenta 
- koszty eksploatacyjne ( czynsz, media)  
- koszty promocji programu 
Zaplanowane na realizację koszty programu oszacowane są w optymalnej wysokości oparte na kosztach 
zabiegów finansowanych w ramach kontraktu z NFZ i gwarantujące szeroki dostęp do programu dla 
wszystkich potencjalnych pacjentów. 

5.3 Źródła finansowania, partnerstwo 

Program w całości będzie finansowany z budżetu gminy  Czersk. 

5.4 Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne 

Z uwagi na ograniczenia finansowania ze środków publicznych rehabilitacji leczniczej oraz wzrastający 
procent populacji seniorów jak również osób wymagających rehabilitacji, samorząd uznał, iż uzasadnione jest 
podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępu dla tych osób do świadczeń rehabilitacyjnych. 
Samorząd uznał za wysoce istotną rolę prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji dla swoich mieszkańców, 
jak również konsekwencji ekonomiczno-społecznych finansowania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych 
ze środków publicznych  w obliczu obserwowanych oraz prognozowanych krytycznych zmian 
demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. 

6. Monitorowanie i ewaluacja 

6.1 Ocena zgłaszalności do programu 

Zgłaszalność do programu ocenia się na podstawie liczby pacjentów zgłoszonych w programie. Realizator 
programu jest zobowiązany do informowania Burmistrza Czerska o liczbie pacjentów objętych programem na 
dzień 30 czerwca w terminie do 15 lipca oraz na dzień 31 grudnia w terminie do 15 stycznia.  
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6.2 Ocena, jakości świadczeń w programie  

Jakość świadczeń w programie oceniają pacjenci w ankiecie ewaluacyjnej wypełnionej przed i po 
zakończeniu cyklu terapeutycznego? Na podstawie ankiet zostaje opracowany raport roczny przedstawiony 
Burmistrzowi Czerska wg stanu na dzień 31 grudnia w terminie do 15 stycznia.  

6.3 Ocena efektywności programu 

Świadczeniobiorcy biorący udział w Programie zostaną zobowiązani do wypełnienia ankiety dotyczącej 
zadowolenia z przeprowadzonej rehabilitacji.  

7. Okres realizacji Programu  

Realizację programu przewiduje się na rok 2017r. 
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Zał..Nr 1. 

Formularz wywiadu przeprowadzonego na potrzeby programu zdrowotnego 

Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk 

Imię i nazwisko …………………………………………………………pesel…………………….. 

Wywiad:  

Rozpoznanie ………………………………………………………………………………………… 

Dolegliwości ………………………………………………………………………………………....... 

Choroby współistniejące:………………………………………………………………………………. 

 TAK  NIE  TAK NIE 
nadciśnienie tętnicze   choroba zakrzepowo - 

zatorowa 
  

rozrusznik serca  
 

  ostre stany zapalne   

choroba nowotworowa   stany podgorączkowe 
 

  

padaczka 
 

  ciąża   

gruźlica 
 

  Inne 
……………………………
……… 
 

  

niewydolność serca 
 

     

nadczynność tarczycy    
 

  

Zła tolerancja zabiegu(ów) rehabilitacyjnego(ych)    
……………………………………………………………….   

       ……………………………………………………… 
      (podpis pacjenta) 

Adnotacja fizjoterapeuty 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

…….…………………………………………………. 
    (podpis fizjoterapeuty) 
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Zał. Nr 2 

Formularz wywiadu  przeprowadzonego na potrzeby programu zdrowotnego 

Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta  i gminy Czersk 

 

A. Wypełnia fizjoterapeuta 

Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………..…………......... 

Rozpoznanie……………………………………………………………..………………………… 

Zabiegi……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

B. Wypełnia pacjent 

Proszę określić  zaznaczając  „x”  (początek zabiegów) lub „•”  (koniec cyklu zabiegów) natężenie 
dolegliwości wg  skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak dolegliwości, a 10 najsilniejsze natężenie 
dolegliwości jakie dotychczas wystąpiło. 

Dolegliwość 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ból 
 

           

Ograniczona ruchomość 
 

           

Osłabiona siła mięśni 
 

           

Zaburzenie czucia (drętwienie, 
mrowienie, pieczenie) 

           

Obrzęk 
 

           

Zmiany skórne 
 

           

Niesprawność fizyczna 
 

           

Inne 
 

           

 
………………………………………………………………….. 

 
 (podpis pacjenta) 
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BR.0007.80.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/229/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Czersk do wspólnej realizacji projektu            
pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” planowanego do realizacji w ramach        

Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie 

Gmina Czersk

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(t . j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Czersk do realizacji projektu partnerskiego pn. „Słońce 
źródłem pozyskiwania energii”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne 
źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Czersk.

§ 2. 

1. Upoważnia się Burmistrza Czerska do podejmowania działań zmierzających do realizacji 
Projektu, o którym mowa w § 1.

2. Upoważnia się Burmistrza Czerska do zawarcia porozumienia – umowy partnerskiej, która         
w sposób szczegółowy określi zadania poszczególnych Partnerów projektu.

3. Upoważnia się Burmistrza Czerska do przeprowadzenia naboru wniosków od mieszkańców 
Gminy Czersk zainteresowanych udziałem w projekcie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz                       
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

                  Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane      
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1146 ze zm.) w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję 
zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym 
programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej 
„projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. 

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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BR.0007.81.2016.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/230/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              
i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e,      
art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. -  
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie      
(Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

W zał. nr 1 do Uchwały nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r.          
w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 §17 otrzymuje brzmienie: 
„Na realizację programu planuje się kwotę 277.000 zł.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Czerska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz              
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady 

Grzegorz  Kobierowski
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Uzasadnienie

Zmiana planowanej kwoty na realizację programu o 20.000 zł wynika ze zwiększenia zadań 
związanych ze szkoleniem sportowym oraz organizacją udziału w zawodach i rozgrywkach 
sportowych. Projekt niniejszej uchwały przedłożono do konsultacji z przedstawicielami organizacji 
działających na terenie naszej gminy (bip.czersk.pl, www.czersk.pl, tablica ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Czersku).
Do proponowanego tekstu dokumentu zainteresowani nie wnieśli uwag.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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BR.0007.82.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/231/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, 
art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. 
z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 176 ze zm).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć „Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Czerska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



72add3eb-21ab-e611-b89c-74867ae26072 Strona 2
Sporządził(a): Papierowska Barbara

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący samorządu 
terytorialnego winien uchwalać roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt niniejszego programu przedłożono do konsultacji z przedstawicielami organizacji działających na 
terenie naszej gminy (bip.czersk.pl, www.czersk.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, 
wysyłka do organizacji umieszczonych w gminnej bazie, spotkanie w dniu 25.10.2016).
Do proponowanego tekstu dokumentu zainteresowani nie wnieśli uwag.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/231/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Wstęp.
Aktywność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest jedną z ważnych cech 
społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i ożywiającym społeczność lokalną. Dla 
bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno 
wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami gminy. Samorząd Gminy Czersk jest 
przekonany o korzyściach płynących z przyszłej realizacji programu współpracy z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zamierzamy nadal podejmować systematyczną współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, realizując wspólnie działania służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 
Szczególny nacisk we współdziałaniu chcemy położyć na: aktywizację osób starszych oraz 
niepełnosprawnych, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie 
rodzin, skuteczne pozyskiwanie i racjonalne wykorzystywanie środków pochodzących spoza gminy w 
tym funduszy unijnych, a także na doskonalenie jakości działania organizacji pozarządowych. W ramach 
realizacji programu chcemy promować naszą gminę wykorzystując jasne i czytelne rozwiązania, realnie 
włączające i utrwalające miejsce podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w systemie 
demokracji lokalnej.

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
1. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.);
3. Programie – rozumie się przez to Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
4. Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 
ustawy;
5. środkach innych niż budżet gminy – rozumie się przez środki finansowe pochodzące z funduszy:

a) Unii Europejskiej,
b) strukturalnych,
c) innych państw i organizacji międzynarodowych,
d) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
e) podmiotów komercyjnych,
f) administracji centralnej.

Cele programu.

§ 1. 
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Czersk a organizacjami poprzez:

 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
 tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
 prowadzenie bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
 zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 realizację zapisów dokumentów programowych gminy (strategia, plany rozwoju, plany odnowy, 
WPF itp.).
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§ 2. 
Cele szczegółowe. 
1. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych.
2. Wspieranie promocji zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej.
3. Wdrażanie społeczeństwa do rekreacji i aktywnego wypoczynku.
4. Wspieranie budowania lokalnej tożsamości kulturalnej.
5. Ograniczenie marginalizacji w życiu społecznym ludzi starszych.

Zasady współpracy.

§ 3. 
Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Przedmiot współpracy.

§ 4. 
Przedmiotami współpracy Gminy Czersk z organizacjami są:
1. realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 Ustawy,
2. realizacja zadań własnych gminy,
3. podnoszenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
4. tworzenie systemowych rozwiązań w odniesieniu do ważnych problemów społecznych,
5. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
6. konsultowanie projektów dotyczących prawa lokalnego.

Formy współpracy.

§ 5. 
1. Finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami polegają na zlecaniu realizacji zadań 
publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy.
2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs 
ofert. W przypadkach wskazanych przez Ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

§ 6. 
Tryb postępowania przy zlecaniu zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.
1. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert publikowane są w szczególności: w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.czersk.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Czersku.
2. Oferta na realizację zadania winna zawierać elementy wskazane w ustawie oraz w ogłoszeniu 
o konkursie.
3. Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości w sposób wskazany w pkt 1.
4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje i o wysokości przyznanych dotacji, 
podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
5. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej, Burmistrz zasięga opinii komisji 
konkursowej, o której mowa w § 14.

§ 7. 
Tryb postępowania przy rozpatrywaniu ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert o dofinansowanie 
lub sfinansowanie realizacji zadania publicznego. 
1. Na podstawie art. 19 a ustawy organizacje pozarządowe oraz podmioty są uprawnione do 
złożenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

http://www.czersk.pl/
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2. Oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert rozpatrywane 
są przez Burmistrza. W tym celu może zostać powołany zespół, który oceni celowość realizacji 
przedstawionego zadania publicznego. 
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Burmistrz zamieszcza ją 
na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Czersku oraz na stronie www.czersk.pl.
4. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4 można 
zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 
5. W celu stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie organizacji 
pozarządowej lub podmiotu Burmistrz ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty. Rozpatrzenie 
oferty wstrzymuje się do czasu wpłynięcia uzupełnień. 
6. Zespół (w przypadku jego powołania) po rozpatrzeniu zgłoszonych w trybie określonym w 
punkcie 5 uwag i uzupełnieniu oferty przez oferenta przedstawia Burmistrzowi propozycję 
dofinansowania lub sfinansowania realizacji zadania publicznego wraz z wysokością środków 
finansowych. 
7. Burmistrz niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania 
publicznego. Oferta, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do umowy. 

§ 8. 
1. W przypadku oferty na realizację zadania oferent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu 
własnego:

2. Za środki własne niefinansowe (rzeczowe i osobowe) uważa się wniesienie określonych 
składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako 
środki własne rzeczowe i osobowe wnoszone mogą być: koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali, 
wyposażenie i materiały, badania, nieodpłatna dobrowolna praca.

W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych rzeczowych konieczne jest 
przestrzeganie następujących warunków:

- wartość środków własnych rzeczowych musi zostać oszacowana w taki sposób, aby możliwe było 
przeprowadzenie niezależnej oceny lub audytu przez niezależną jednostkę; wartość środków własnych 
liczona jest wg. wartości rynkowej (np. wynajem sali od podmiotu zewnętrznego) lub wartości 
godzinowej (np. użytkowanie sali przez Oferenta);
- w przypadku nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu), wartość tej pracy jest ustalana 
z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany 
rodzaj wykonywanej pracy.

§ 9. 
Z dotacji z budżetu Gminy Czersk pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane 
BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m.in.:
1. Kategoria I - Koszty merytoryczne – np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów 
realizujących zadania (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację 
projektu), wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu, wydatki związane z 
uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, takie jak materiały szkoleniowe, wynajem sal, 
niezbędny dla beneficjentów sprzęt (wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł brutto) do 
przeprowadzenia zajęć, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, opłaty za sprawy 
sądowe prowadzone w interesie publicznym, nagrody dla beneficjentów w konkursach, koszt wyjazdów 

wartość dotacji % kosztu całkowitego zadania możliwa forma 
wkładu własnego

do 40 tys. zł min. 10 % środki własne niefinasowe 
lub finansowe

ponad 40 tys. zł min. 10 % środki własne finansowe

http://www.czersk.pl/
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służbowych trenerów, ekspertów, specjalistów zaangażowanych w realizację zadania oraz koszty 
promocji (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.).

2. Kategoria II - Koszty obsługi  zadania publicznego - do wysokości 20% dotacji – np. 
kierowanie  projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych (jedynie w części 
odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu), opłaty za telefon/faks, opłaty 
pocztowe, czynsz, CO (w stosownej części, przypadającej na dany projekt), opłaty za przelewy bankowe, 
koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 
3500,00 zł brutto, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania (np. koszt malowania 
pomieszczeń), koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w obsługę zadania.

łącznie do wysokości 20% dotacji.

W sytuacji, gdy jest to merytorycznie uzasadnione i służy prawidłowej realizacji zadania, istnieje 
możliwość realizacji części zadań w ramach projektu poza granicami Polski, jednak w takim przypadku 
wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce. Suma wszystkich wydatków (zarówno z 
dotacji, jak i środków własnych), poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania za granicą, nie 
może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

§ 10. 
W imieniu Burmistrza kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez 
organizacje sprawują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego poprzez:

a) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i niniejszym 
programie,
c) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
rozliczeń i sprawozdań,
d) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu 
środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

§ 11. 
Dotacje nie mogą być udzielone na:

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) zakup budynków lub lokali oraz gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną i religijną,
g) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów 
związanych z realizacją zadania,
h) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
i) działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu 
terytorialnego lub partia polityczna.

§ 12. 
Środki na realizację zadań publicznych  zabezpiecza się w budżecie Gminy Czersk.

§ 13. 
Współpraca pozafinansowa może odbywać się w szczególności w formach:
1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2. konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji;
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3. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
4. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5. budowania partnerstw w celu realizacji wspólnych projektów i inicjatyw;
6. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z 
funduszy Unii Europejskiej;
7. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali oraz udostępnienia 
pomieszczeń na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
8. promowania działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach;
9. ewentualnej pomocy w nawiązywaniu kontaktów na terenie kraju oraz kontaktów 
międzynarodowych.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 14. 
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez 
organizacje, w liczbie co najmniej dwóch dla każdej ze stron z wyłączeniem osób wskazanych przez 
organizacje biorące udział w konkursie.
3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu, o którym mowa 
w pkt. 6.

4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 
dotyczy.
5. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona powołuje komisje konkursowe.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
23 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Komisja, przystępując do oceny ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:

a) otwiera koperty z ofertami, a następnie ustala, które z nich spełniają warunki konkursu;
b) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom konkursu, w uzasadnionych przypadkach we 
wskazanym przez siebie terminie komisja może wezwać oferenta to uzupełnienia braków formalnych;
c) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki konkursu;
d) wskazuje oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji oraz określa wielkości kwot 
proponowanych dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

8. Komisja ocenia oferty pod względem formalno - prawnym i merytorycznym na posiedzeniu 
zamkniętym bez udziału oferentów. 
9. Ocena formalno - prawna dokonywana jest na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do programu.
10. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji, poprzez 
przyznanie określonej liczby punktów na formularzu, którego wzór stanowiącym załącznik 
nr 2 do programu.
11. Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez 
wszystkich członków Komisji. Wzór zbiorczego formularza oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do 
programu.
12. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

a) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia,
b) imiona i nazwiska członków Komisji,
c) liczbę zgłoszonych ofert,
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d) wykazy ofert odpowiadających i nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie 
i w ogłoszeniu o konkursie,
e) wykaz wybranych ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji wraz z proponowanymi 
wielkościami kwot dotacji lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta, a także uzasadnienie 
propozycji,
f) podpisy członków Komisji. 

13. Komisja kończy pracę z chwilą przedłożenia Burmistrzowi dokumentacji konkursowej oraz 
protokołu, o którym mowa w pkt 12. 

Priorytetowe zadania publiczne. 

§ 15. 
W roku 2017  priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1. prowadzenia programów oraz organizacji imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz 
zwalczania nałogów,
2. aktywizacji osób starszych,
3. szkolenia sportowego oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.

Wysokość środków planowanych na realizację programu.

§ 16. 
Na realizację programu planuje się kwotę 281.000 zł.

Okres realizacji programu.

§ 17. 
Program obowiązuje od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Sposób realizacji programu.

§ 18. 
1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są:

a) Rada Miejska w Czersku – uchwalająca roczny program współpracy, jako organ stanowiący 
Gminy Czersk;
b) Burmistrz Czerska – realizujący roczny program współpracy, jako organ wykonawczy Gminy 
Czersk;
c) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czersk lub dla jej 
mieszkańców (bez względu na siedzibę).

2. Burmistrz realizuje program współpracy przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Czersk.
3. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Czersku oraz jednostki organizacyjne Gminy 
Czersk prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

a) przygotowaniu, prowadzeniu i obsłudze konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań,
b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami,
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom może nastąpić w formach i trybie 
przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Sposób oceny realizacji programu.

§ 19. 
1. Realizacja Programu jest poddana autoewaluacji.
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2. Celem autoewaluacji za rok 2017 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienia organizacji i 
ich partnerstw. 
3. Celem monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę Czersk 
z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy,
e) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,
f) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań,
g) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
h) liczba organizacji korzystających z dotacji,
i) liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji :

 do 3.000 zł,
 powyżej 3.000 zł do 20.000 zł,
 powyżej 20.000 zł,

4. Wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 
publicznych.

Sposób tworzenia programu i konsultacji w tym zakresie.

§ 20. 
Projekt „Program i tryb współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” został przygotowany przez Burmistrza 
Czerska i przekazany organizacjom pozarządowym do zaopiniowania. Projekt został umieszczony na 
stronie www.czersk.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku oraz rozesłany w formie 
papierowej do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta i gminy Czersk 
zarejestrowanych w gminnej bazie organizacji pozarządowych. Dodatkowo zorganizowano spotkanie 
z członkami z przedstawicielami trzeciego sektora, podczas którego mieli oni kolejną możliwość 
bezpośredniego wnoszenia uwag do przygotowanego projektu.

http://www.czersk.pl/
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Zał. Nr 1 do Programu współpracy … na 2017 r. 
FORMULARZ  OCENY FORMALNEJ OFERTY

 
na realizację zadania 
…............................................................................................................................................................................................  

Nazwa wnioskodawcy …………………………… 
TAK  NIE NIE 

DOT.
I. Warunki formalne 
1. Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?    
2. Czy  oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?    
3. Czy  oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?    
4. Czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji?    
5. Czy w złożonej ofercie przedstawiono termin i miejsce realizacji zadania publicznego?
6. Czy w złożonej ofercie przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego zgodną z zapisami § 8 i § 9 

Programu?
7. Czy w złożonej ofercie przedstawiono informację o wcześniejszej działalności składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie?
8. Czy w złożonej ofercie przedstawiono informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł?
9. Czy w złożonej ofercie przedstawiono deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego?
10. Czy w złożonej ofercie przedstawiono jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne 

organizacje pozarządowe (w przypadku oferty wspólnej)? 
   

11. Czy w złożonej ofercie przedstawiono sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej (w przypadku oferty wspólnej)?
12. Czy oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami zostały opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo  bądź 

upoważnionych w tym celu osób
   

Czy do oferty  dołączone są wymagane załączniki?    
 aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie 
osób go reprezentujących.
- Umowa zawarta między organizacjami pozarządowymi określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację
 zadania (w przypadku oferty wspólnej)

   

13.

- (inne określone w ogłoszeniu i ustawie) …..........................    
14. OOferta podlega uzupełnieniu formalnemu.
15. Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej

Podpisy członków Komisji: 1......................    2…….....................    3. ...................................................                  4.…………………………….                                                        

Czersk, dn. ...........................
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Załącznik nr 2
do Programu współpracy … na 2017 r. 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

na realizację zadania…………………………………………………………. 

nazwa oferenta ………………………………………………………………. 
 
 
LP KRYTERIA OCENY punkty

tak – 1
nie - 0

Możliwość realizacji zadania
1 Czy realizacja zadania mieści się w zakresie działalności opisanej 

w statucie wnioskodawcy?
2 Czy wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji zadań z zakresu objętego ogłoszeniem?
Ocena kalkulacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego

3 Czy koszt zadania jest proporcjonalny do zakresu rzeczowego?

4 Czy budżet projektu jest jasny, szczegółowy i rzetelny?  

Ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie

5 Czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi?

6 Czy są proponowane działania są spójne, właściwe i praktycznie wykonalne?

7 Czy wnioskodawca proponuje odpowiednią jakość wykonania zadania?

Ocena udziału finansowych środków własnych

8 Czy wnioskodawca proponuje udział środków własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania?

Ocena udziału rzeczowego i osobowego

9 Czy projekt angażuje wolontariuszy i pracę społeczną członków wnioskodawcy?

10 Czy wnioskodawca angażuje w projekt własne zasoby rzeczowe?

Ocena realizacji i rozliczenia zadań zleconych organizacji w latach poprzednich

11 Czy wnioskodawca rzetelnie, terminowo zrealizowała i rozliczył zadania z udziałem dotacji 
z budżetu Gminy Czersk? (tak – 1, nie - -1, nie dotyczy – 0)

RAZEM  

 

Czytelny podpis członka Komisji ………………………………   

Czersk, dnia………
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Załącznik nr 3
do Programu współpracy … na 2017 r. 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

na realizację zadania: ……………………………. 
Ocena  (pkt.)Lp. Imię i nazwisko 

członka Komisji Nazwa oferenta
…………………

Nazwa oferenta
…………………

Nazwa oferenta
…………………

Nazwa oferenta
………………

Nazwa oferenta
…………………

Nazwa oferenta
…………………

1

2

3

4

Suma (pkt.)

 
 
Podpisy członków Komisji: 

1. .............................................

2. .............................................

3. .............................................      
         

4. …………………………….

Czersk, dnia    ………………………………….
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BR.0007.83.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/232/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu  w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze 
zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz                       
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałę podejmuje się na wniosek właścicieli działek, zgodnie z wynikami 
analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk, która 
dowiodła, że sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
obejmującego obszar wymieniony w uchwale jest zadaniem koniecznym do realizacji polityki 
przestrzennej na terenie gminy. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXV/…/16 

Rady Miejskiej w Czersku 

z dnia 24 listopada 2016 r.  

 

 
      Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Czersk  
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BR.0007.84.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/233/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych 
zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 194/43 położonej           

w Czersku przy ul. Kolejowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Administrację Zasobów Komunalnych w Czersku trzech umów 
najmu pomieszczeń (o powierzchni odpowiednio 5 m2, 29,6 m2 oraz 25,19 m2) zlokalizowanych              
na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 194/43 położonej w Czersku przy            
ul. Kolejowej, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1C/00047893/1, zabudowanej budynkiem dworca 
kolejowego, na okres 15 lat. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz                       
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie
Dnia 28 listopada 2013 r. mocą aktu notarialnego Gmina Czersk nabyła od Polskich Kolei 

Państwowych – Spółki Akcyjnej nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 194/43 położoną   
w  Czersku przy ul. Kolejowej, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1C/00047893/1, zabudowaną 
budynkiem dworca kolejowego. Zgodnie z § 10. aktu notarialnego Gmina Czersk przejęła prawa                
i obowiązki PKP S.A. wynikające z dotychczas obowiązujących umów najmu (dotyczących 
pomieszczeń kasy biletowej i szafy telekomunikacyjnej).

Na mocy decyzji nr WR.6844.4.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Burmistrz Czerska ustanowił trwały 
zarząd na prawie użytkowanie wieczystego ww. nieruchomości na rzecz Administracji Zasobów 
Komunalnych w Czersku. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3) ustawy o gospodarce nieruchomościami 
jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd,                              
a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas 
nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem 
właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, 
albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda 
jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Administracja Zasobów 
Komunalnych zawarła ze spółkami PKP Utrzymanie oraz TK Telekom umowy najmu na okres dwóch 
lat z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r., z kolei z Firmą Handlowo-Usługową „GEM” Piotr Bujak 
na okres od 1 sierpnia 2016 r. do 6 kwietnia 2017 r. 

Okres obowiązywania umów z TK Telekom Sp. z o.o. oraz PKP Utrzymanie Sp. z o.o. upływa                
z dniem 31 grudnia 2016 r., z kolei z FHU „GEM” Piotr Bujak z dniem 6 kwietnia 2017 r. Mając na 
uwadze konieczność zapewnienia obowiązywania umów z ww. podmiotami wymagane jest uzyskanie 
zgody Rady Miejskiej w Czersku. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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BR.0007.85.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/234/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i 

niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. 
U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czersk,

3) uczniach – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola i punktu przedszkolnego,

4) dotowanych placówkach – należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez 
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na gminy Czersk          
i objęte dotowaniem z budżetu Gminy Czersk, w tym:

a) przedszkola publiczne i niepubliczne,

b) przedszkola specjalne,

c) szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny,

d) inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne,

e) szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,

5) dotacji podstawowej – należy rozumieć odpowiednio:

a) w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – kwotę zdefiniowaną w art. 
1 pkt 69 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)  w części dotyczącej art. 78b ust. 1 ustawy z dnia          
7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) w przypadku szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne – kwotę 
zdefiniowaną w art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)  w części dotyczącej art. 78b 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
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c) w przypadku szkół danego typu i rodzaju – kwotę zdefiniowaną w art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 23 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1010)  w części dotyczącej art. 78b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty.

§ 2. 

1. Przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 
100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy.

2. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca 
wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na 
każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji.

3. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 
100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

4. Niepubliczne przedszkole otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 
75% podstawowej kwoty dotacji.

5. Niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy     
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
gminy.

6. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości                       
40% podstawowej kwoty dotacji.

7. Niepubliczna szkoła podstawowe, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymuje 
na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości                  
75% podstawowej kwoty dotacji.

8. Placówki wymienione w § 1 pkt. 4 uchwały otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy.

9. Placówki wymienione w § 1 pkt. 4 uchwały, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 
niezależnie od dotacji podstawowej.

§ 3. 

1. Osoby prowadzące placówki, o których mowa w § 1 pkt. 4 uchwały, a także osoby 
upoważnione przez te osoby, zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miejskim w Czersku   
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dla ustalenia wysokości dotacji na dany miesiąc osoby prowadzące dotowane placówki         
w terminie do 5-tego dnia danego miesiąca składają w Urzędzie Miejskim w Czersku informację         
o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 3 dzień miesiąca w formie pisemnej wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 

1. Osoby prowadzące placówki, o których mowa w § 1 pkt. 4 uchwały, zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie 
sposobu wykorzystania przez placówki dotacji otrzymanej z budżetu gminy,
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2) zamieszczania na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze 
środków dotacji z budżetu gminy adnotacji: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej 
z budżetu Gminy Czersk w kwocie ................................................................. zł dotyczący .......(nazwa 
dotowanej placówki)....... ”oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej lub osoby upoważnionej przez tę 
osobę.

2. Osoba prowadząca placówkę oświatową przedstawia sprawozdanie z wydatkowania 
otrzymanej dotacji do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu za który placówka otrzymała 
dotację zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 3 do uchwały.

3. Kwota dotacji udzielona placówce oświatowej w danym roku budżetowym podlega 
rozliczeniu poprzez przedstawienie sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji do dnia                
30 stycznia następnego roku budżetowego zgodnie z wzorem nr 4.

§ 5. 

1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
przekazanej placówkom, o których mowa w § 1 pkt. 4 uchwały. Kontrola, o której mowa                    
w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji                 
o faktycznej liczbie uczniów oraz w rocznym rozliczeniu z otrzymanych dotacji, ze stanem 
faktycznym,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji na cele i w terminie określonym w art. 80 ust. 3 d i 3da oraz 
art. 90 ust. 3d i 3da ustawy.

2. Kontrolę w podmiotach kontrolowanych przeprowadzać będą osoby upoważnione przez 
Burmistrza Czerska. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do 
placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej                   
i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym 
wskazana będzie kontrolowana dotowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli 
oraz okres objęty kontrolą. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie placówek 
kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w placówkach. Kontrola lub 
poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzone również w siedzibie organu dotującego.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na 
podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców 
zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do 
kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez osoby reprezentujące kontrolowane placówki, jak również zestawień i obliczeń opartych na 
dokumentach. W toku postępowania kontrolnego kontrolujący może przeprowadzać oględziny 
obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności oraz wzywać i przesłuchiwać 
świadków.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje 
osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba upoważniona przez ten podmiot. Protokół powinien 
zawierać:

1) nazwę placówki kontrolowanej oraz jej adres,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z podaniem ewentualnych przerw w kontroli,

3) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
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6) opis załączników do protokołu,

7) pouczenie o przysługującym placówce kontrolowanej uprawnieniu do wniesienia do gminy, 
ewentualnych zastrzeżeń do protokołu w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

7. Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu składając w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. Odmowę 
podpisania protokołu kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu 
nie wstrzymuje dalszego postępowania gminy, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie 
określonym w odrębnych przepisach.

§ 6. 

1. Załączniki wymienione w niniejszej uchwale stanowią integralną część niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

3. Traci moc uchwała Nr XII/131/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r.        
w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych                      
i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wprowadzoną ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r.       
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010 ze 
zm.) polegającymi m.in. na zdefiniowaniu pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do 
obliczania wysokości dotacji oraz wyłączenie w tym zakresie m.in. (oprócz opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie, kwoty dotacji 
przedszkolnej z budżetu państwa): wydatków bieżących finansowanych z użyciem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wydatków bieżących zaplanowanych w ramach 
programów rządowych, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej dla gminy na 
uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz na dzieci objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, a także na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi zaistniała konieczność dostosowania 
zapisów niniejszej uchwały. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.



f92571ee-24ab-e611-b89c-74867ae26072 Strona 6
Sporządził(a): Papierowska Barbara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/234/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

…………………                                                                                         ……………………………..
(pieczęć szkoły/placówki)                                                                              (miejscowość, data)

Burmistrz Czerska

Wniosek o udzielenie dotacji

          Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ……………. dla placówki …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres placówki)

prowadzonej przez 
…………………………………………………………………………………………………
                                                        (nazwa organu prowadzącego)

Placówka jest wpisana do …………………………………………. pod nr …………………………
                                                    (nazwa rejestru/ewidencji)

z dnia …………………………… i posiada status ……………………………………………………..

Planowana liczba uczniów: od stycznia do sierpnia ………osób, od września do grudnia …….. osób, 

w tym:

-   …………………. uczniów niepełnosprawnych (podać rodzaj niepełnosprawności),

- ………………. uczniów uczących się języka mniejszości narodowych albo języka regionalnego,

- ……………………. innych (jakich)

Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy placówki oświatowej:

…………………………………………
(nazwa posiadacza rachunku)

………………………………………
(nazwa banku i nr rachunku)

……………………………..
(pieczęć i podpisy osoby 
upoważnionej do reprezentowania placówki)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/234/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

…………………                                                                                         ……………………………..
(pieczęć szkoły/placówki)                                                                              (miejscowość, data)

Burmistrz Czerska
 

INFORMACJA
o faktycznej liczbie uczniów

………………………
nazwa placówki oświatowej

Liczba 
oddziałów

Klasa/grupa

Liczba 
uczniów 

ogółem na 
dzień 3 

…………… 
(m-c)

……….. r.

w tym uczniowie 
niepełnosprawni

(podać rodzaj 
niepełnosprawności)

w tym 
uczniowie 
uczący się 

języka 
mniejszości 
regionalnych

 W tym 
uczniowie

objęci 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju 
dziecka

LICZBA uczniów z innych gmin (dotyczy uczniów przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, nie 
będących uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Gmina zamieszkania ucznia Liczba uczniów

……………………………..
(pieczęć i podpisy osoby 
upoważnionej do reprezentowania placówki)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/234/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

………………………..                                                                                    …………………………
(pieczęć placówki) (miejscowość i data)

Rozliczenie dotacji za miesiąc ………………… r.

Kwota dotacji przyznanej za miesiąc ………………….. w wysokości ………………… zł

Kwota dotacji niewykorzystanej w poprzednim miesiącu ……………………….. zł

RAZEM ………………………..

Zestawienie faktur zapłaconych z dotacji:

Kwota dotacji przeniesiona do wykorzystania w następnym miesiącu …………………
Wykorzystanie dotacji narastająco w kwocie …………………. w roku ……………………

……………………………..
(pieczęć i podpisy osoby 
upoważnionej do reprezentowania placówki)

Lp
Numer 

dokumentu
księgowego

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego

Nazwa
wydatku Kwota (zł)

Z tego
ze środków

pochodzących
z dotacji (zł)

Data zapłaty

RAZEM
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/234/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

………………………..                                                                                    …………………………
(pieczęć placówki) (miejscowość i data)

Rozliczenie dotacji za rok ………………….

Kwota dotacji przyznanej nr rok ………….. w wysokości ………………… zł

Kwota dotacji wykorzystanej na rok ……………. w wysokości ……………………….. zł

Kwota dotacji do zwrotu ……………………….. zł

……………………………..
(pieczęć i podpisy osoby 
upoważnionej do reprezentowania placówki)
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BR.0007.86.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/235/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia     
2009 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie 
„Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz 
nagród dla nauczycieli”, w § 4 w „Tabeli dodatków funkcyjnych”, w pozycji 3 dotyczącej dodatku za 
wychowawstwo klasy (oddziału), kwotę stawki miesięcznej w wysokości 120 zł zastępuje się kwotą 
150 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

W związku ze zwiększającymi się zadaniami realizowanymi przez wychowawców klas (oddziałów) 
proponuje się zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy (oddziału) stanowiącego element „Tabeli 
dodatków funkcyjnych” w Regulaminie określającym wysokość oraz warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzeń  oraz nagród dla nauczycieli. Niniejsza zmiana jest odpowiedzią na postulaty 
nauczycielskich związków zawodowych i oczekiwań środowisk nauczycielskich.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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BR.0007.87.2016.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/236/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny  skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. -  Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o 
podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres                11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2017 (M. P. 2016. 993)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na terenie gminy Czersk obniża się średnia cenę 
skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia                      
18 października 2016 r. z kwoty 52,44 zł za 1 dt. (q) do kwoty  50,00  zł  za 1 dt. (q) .

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wnoszący:
Burmistrz Czerska
/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

  
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U  z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.) rada miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów 
wymiaru podatku rolnego ogłoszonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. W dniu 18 października 2016 r. Prezes GUS komunikatem ( M.P. 2016. 993 ) ogłosił 
średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 w wysokości 
52,44 zł  za 1 dt (q), którą niniejszą uchwałą obniża się do kwoty 50,00 zł za 1 dt (q).  Na  rok 
podatkowy 2016 r. cena za 1dt nie została obniżona i pozostała w wysokości jaką określił Prezes GUS, 
czyli 53,75 zł za 1dt
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska. 
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BR.0007.88.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/237/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych  (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz.  716 ze zm.) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków     
i opłat lokalnych w 2017 r. ( M. P. z 2016 r., poz. 779 )

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w stosunku rocznym

1) od budynków mieszkalnych lub ich części, od 1m² powierzchni użytkowej:

a) wyposażonych w  ogrzewanie ekologiczne i proekologiczne (kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
gaz, olej opałowy, energia elektryczna, drewno, biomasa, biopaliwa) – 0,40 zł,

b) pozostałych – 0,52 zł, 

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz                 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,        
od 1 m² powierzchni użytkowej – 16,21 zł,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej – 7,45 zł, 

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 4,61 zł, 

5) od budynków letniskowych, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,62zł, 

6) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,52 zł, 

7) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt i ust. 3 – 7,

8) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków, od 1m² powierzchni – 0,67 zł, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior          
i zbiorników sztucznych, od 1 ha  powierzchni – 4,54  zł, 
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c) rekreacyjno – wypoczynkowych, od 1 m² powierzchni – 0,43 zł,                                  

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni – 0,24 zł.

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                     
9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, od 1m² powierzchni – 2,98 zł

§ 2. 

Zwalnia się  z podatku od nieruchomości:

1) część piwnic w budynkach mieszkalnych lub inne pomieszczenia przeznaczone m.in. na kotłownie    
i  składowanie opału o powierzchni użytkowej do 15 m² włącznie,

2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby statutowej działalności    
podmiotów realizujących zadania wskazane w ustawie o pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej,  

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby statutowej działalności      
w zakresie kultury, sportu , ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

4) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz przewody sieci rozdzielczych wody  
5) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane jako składowiska odpadów 
komunalnych.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXII/122/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r.              
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

                                                                                                                                           
 
Wnoszący:
Burmistrz Czerska
/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art.5 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że 
stawki te nie mogą, na postawie art. 20 ust. 2 przywołanej ustawy, przekroczyć rocznie górnych granic 
stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stawki te ulegają corocznie zmianie na 
następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Przyjęty do waloryzacji wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wynosi 99,1% (spadek     
o 0,9%) i zgodnie z tym wskaźnikiem Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2016 r. 
opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2017 r. ( M.P. poz. 779)

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej Gminy w 2017 r., w stosunku do 
roku 2016, podwyższa się średnio o ok. 2% i mieszczą się one w górnych granicach stawek 
kwotowych.

Wykaz przedmiotów opodatkowania, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku w 2016 r., 
ustawowej i proponowanej na  2017 r. oraz wskaźnika wzrostu, przedstawia tabela. 

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Lp. Wyszczególnienie Ustawowa
stawka  max

w 2017 r.

Stawka zatw. 
przez Radę 
Miejską na 

2016 r.

Stawka 
proponowana  

na 2017 r.

% wzrostu

1 2 3 4 5 6

1.     
Budynki mieszkalne 
wyposażone w ogrzewanie 
ekologiczne i 
proekologiczne………

0,75 0,39 0,40 2,0

2. Pozostałe budynki 
mieszkalne

0,75 0,51 0,52 2,0

3. Budynki związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej

22,66 15,89 16,21 2,0

4. Budynki zajęte na 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym

10,59 7,30 7,45 2,0

5. Budynki letniskowe 7,62 7,68 7,62 0
6. Budynki pozostałe, w tym 

zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego

7,62 5,41 5,52 2,0

7. Budowle 2% 2% 2% 0
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8. Grunty związane z 
prowadzeniem działalności
gospodarczej

0,89 0,66 0,67 2,0

9. Grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi 
płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych͙ 

4,54 4,58 4,54 0

10. Grunty rekreacyjno-
wypoczynkowe

0,47 0,42 0,43 2,0

11. Grunty pozostałe, w tym 
zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego

0,47 0,23 0,24 4,0

12. Grunty niezabudowane 
objęte obszarem 
rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o 
rewitalizacji  i położonych 
na terenach, dla których 
miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego

2,98 3,00 2,98 0

13. Budynki związane z 
prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń 
zdrowotnych

4,61 4,65 4,61 0
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BR.0007.89.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/238/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

                 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 9 ust 11, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia    
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2017r. (M.P. 2016 r., poz. 779) oraz obwieszczenia Ministra Finansów  
z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 979)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton -   
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton -        
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą               
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -     
wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

4) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton -      
wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu - wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów 
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z dnia 14 grudnia  2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2245 ze zm.).

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XII/123/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu            
na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnoszący:
Burmistrz Czerska
/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza  
w drodze obwieszczenia górne i dolne granice stawek kwotowych podatku od środków 
transportowych.
Stawki dolne (minimalne) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym 
wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października  danego roku  w stosunku do kursu 
euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż wzrost o 5% stawki 
te nie ulegają zmianie. W obecnym roku wskaźnik ten uległ zwiększeniu o 1,14%. 
Górne granice (maksymalne) stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają 
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym  wskaźnikowi cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten  w I półroczu 2016 w stosunku do I półrocza 2015r. wyniósł 
99,1 (spadek cen  o 0,9%). W dziewięciu przypadkach w stosunku do roku 2016 stawki podatku 
uległy zmniejszeniu do granicy stawek maksymalnych. Pozostałe stawki na rok 2017 r. zwiększa się 
stawki podatku średnio o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Stawki podatku od środków 
transportowych są zróżnicowane w zależności od masy całkowitej, masy zespołu pojazdów, ilości osi, 
roku produkcji, liczby miejsc do siedzenia, wpływu na środowisko. 
W załącznikach nr 1, 3, 5, 7 zostały zróżnicowane stawki podatku w zależności od roku produkcji 
tj. do roku 2000 i wyprodukowane po roku 2000, do  2016 r. stawki te były zróżnicowane 
w zależności od roku produkcji tj. do roku 1990 i po roku 1990.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI  PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 T  I  PONIŻEJ 12 T

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) Stawka podatku ( w złotych )

Powyżej do
Wyprodukowane do 2000roku wyprodukowane po 2000 roku

1. 2. 3. 4.

3,5 5,5 włącznie 804,00 803,00

 5,5 do 9 włącznie 1025,00 951,00

9 poniżej 12 1039,00 1012,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘZAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE 
CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 T

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach)

 Stawka podatku ( w złotych )

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

nie mniej niż     mniej niż

1. 2. 3. 4.
Dwie osie

12 13 1758,00 1876,00
13 14 1832,00 1905,00
14 15 2197,00 2276,00
15 - 2220,00 2315,00

Trzy osie
12 15 1774,00 1786,00
15 17 2213,00 2229,00
17 19 2229,00 2243,00
19 21 2233,00 2243,00
21 23 2243,00 2420,00
23 25 2890,00 2904,00
25 - 2890,00 2932,00

Cztery osie i więcej
12 25 2229,00 2275,00
25 27 2874,00 2920,00
27 29 2890,00 2932,00
29 31 2894,00 3072,00
31 - 2894,00 3072,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI   PODATKU   DLA CIĄGNIKÓW  SIODŁOWYCH I  BALASTOWYCH  DO  UŻYWANIA 
ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 

POJAZDÓW  OD 3,5 T I PONIŻEJ 12 T

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) Stawka podatku ( w złotych )

od do
wyprodukowane do 2000 roku wyprodukowane po 2000 roku

1. 2. 3. 4.
3,5 poniżej 12 1025,00 995,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI   PODATKU  DLA   CIĄGNIKÓW   SIODŁOWYCH  I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA 
ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 

POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 T

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa(w tonach)

 Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż     mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

1. 2. 3. 4
Dwie osie

12 18 1913,00 1927,00
18 25 1927,00 2165,00
25 31 2094,00 2181,00
31              -   2233,00 2374,00

Trzy osie i więcej
12 40 2374,00 2374,00
40 44 2405,00 3072,00
44 - 2420,00 3072,00
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI   PODATKU   DLA  PRZYCZEP  I  NACZEP,  KTÓRE  ŁĄCZNIE  Z  POJAZDEM 
SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNA MASĘ CALKOWITĄ  OD 7 TON I PONIŻEJ 12 T
Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ

 PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów :naczepa 
/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

od do
wyprodukowane do 2000 roku wyprodukowane po 2000 roku

1. 2. 3. 4.
7 poniżej 12 586,00 556,00
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI  PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP , KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM 
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 T

Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ
 PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa /przyczepa + pojazd 
silnikowy(w tonach)

 Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż     mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

1. 2. 3. 4.
Jedna oś

12 18 572,00 586,00
18 25 577,00 586,00
25 - 586,00 782,00

Dwie osie
12 23 577,00 584,00
23 28 586,00 615,00
28 33 856,00 1186,00
33 38 1186,00 1803,00
38 - 1606,00 2374,00

Trzy osie i więcej
12 38 969,00 1315,00
38 - 1315,00 1788,00
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/238/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 listopada 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW

Stawka podatku (w złotych)Liczba miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy

mniejszej niż równej lub 
większej

wyprodukowane do 2000 roku wyprodukowane po 2000 roku

1. 2. 3. 4.
22 - 1878,00 1878,00
- 22 2229,00 2199,00
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BR.0007.90.2016.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/239/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t. j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) 

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czerska, 
zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem  i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych, zwanym dalej „pasem drogowym”,

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych                
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wy mienione w pkt. 1-3.

§ 2. 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1, ustala się następujące stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:

a) jezdni o nawierzchni twardej:

- do 50% szerokości jezdni 5,00 zł / dzień,

- powyżej 50 % szerokości jezdni 8,00 zł / dzień,

b) drogi o nawierzchni gruntowej/żużlowej:

- do 50% szerokości jezdni 3,00 zł / dzień,

- powyżej 50 % szerokości jezdni 5,00 zł / dzień,

c) innego elementu pasa drogowego:

- chodnika utwardzonego 5,00 zł / dzień,

- terenu zielonego lub pobocza 3,00 zł / dzień.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień.
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§ 3. 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki 
opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- - sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 1,50 zł / rok,

- - innych urządzeń infrastruktury technicznej 30,00 zł/rok.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Przy umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym przez okres krótszy niż rok opłata obliczana 
jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia:

1) dla obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego – w wysokości 1,50 zł za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tego obiektu,

2) dla reklamy:

a) jednostronnej 3,00 zł za każdy rozpoczęty m²,

b) dwustronnej 6,00 zł za każdy rozpoczęty m².

§ 5. 

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4, ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł 
za 1 m² powierzchni za każdy dzień zajęcia.

§ 6. 

Uchyla się uchwałę nr XXVII/223/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. – Dz.U. z 2015 r., poz. 460) stanowi,       
że rada gminy w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest burmistrz, wysokość stawek 
opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w § 1 pkt. 1, 3 oraz    
4 uchwały, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty,   
o której mowa w § 1 pkt. 2 uchwały, nie może przekroczyć 200 zł za jeden rok umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym.

Przy ustalaniu stawek uwzględnia się:

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego,

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Tabela porównawcza

Wysokość opłaty wg uchwały 
z 2013 r. w złotych

Wysokość opłaty wg bieżącej 
uchwały w złotych

Opłata za zajęcie 1 m² w celu prowadzenia robót (dziennie)

Jezdni o nawierzchni twardej

Do 50% szerokości jezdni 4,00 5,00

Powyżej 50 % szerokości 
jezdni

6,00 8,00

Drogi o nawierzchni gruntowej/żużlowej

Do 50% szerokości jezdni 2,00 3,00

Powyżej 50 % szerokości 
jezdni

4,00 5,00

Innego elementu pasa drogowego

Chodnika utwardzonego 4,00 5,00

Terenu zielonego lub pobocza 2,00 3,00

Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia (rocznie)

Sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej

1,00 1,50

Innych urządzeń infrastruktury 
technicznej

25,00 30,00
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Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (dziennie) 

Obiekt niezwiązany z drogą 1,00 1,50

Opłata za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez umieszczenie reklamy (dziennie)

jednostronna 1,50 3,00

dwustronna 3,00 6,00



BR.0007.91.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/240/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 ze zm.)              
na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o w Czersku z dnia 21 października 2016 r. 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków      
na terenie miasta i gminy Czersk stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się dopłaty z budżetu gminy do grupy taryfowej W-4 w wysokości netto - 6,93 zł/m3. 

Powyższe dopłaty powiększone zostaną o obowiązujący podatek VAT.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. – 
Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedstawia 
Burmistrzowi, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie wniosek                       
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
dołączając do niego uzasadnienie wniosku, dane i kalkulacje, informacje o zakupie wody i usług 
odprowadzania ścieków, tekst taryfy i wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Rada gminy podejmuje 
uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo odmowie zatwierdzenia 
taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem taryfowym stawki cen brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
wyniosą odpowiednio (za 1m3 wody): 

Grupa odbiorców Cena wody zł/m3
(z podatkiem VAT)

W-1 – woda do spożycia i celów bytowych. 2,42
W-2 – woda do celów produkcji spożywczej, w której woda 
wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami 
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele 
konfekcjonowania.

2,61

W-3 – woda do celów pozostałych. 2,67

W-4 – woda dla mieszkańców miejscowości Lutom, Żukowo, 
Zapędowo. 9,90

WP – woda do celów przeciwpożarowych. 5,63

W efekcie dla gospodarstw domowych (grupa W-1) cena wzrośnie o 0,02 zł/m3 brutto (+0,83%) 
w przypadku Czerska i Rytla oraz o 3,89 brutto zł/m3 (+64,63%) w przypadku gospodarstw 
domowych w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo

Opłaty abonamentowe wynosić będą odpowiednio:

Taryfowa grupa 
odbiorców usług Rodzaj stawek opłat

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

(z podatkiem VAT)

W-1, W-4
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego 
(zł/odbiorcę/kwartał)

7,10 zł

W-1, W-3
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego 
(zł/odbiorcę/miesiąc)

5,01 zł

W-1, W-4

stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach 
z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą 
korzystającą wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej 

3,97 zł



(zł/odbiorcę/kwartał)

W-1, W-2, W-3

stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach 
z osobą korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą 
korzystającą wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej 
(zł/odbiorcę/miesiąc)

3,97 zł

Stawki cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków wyniosą odpowiednio:

Grupa odbiorców Cena wody zł/m3
(z podatkiem VAT)

S-1/c – odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe 
w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane 
z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych 
(oczyszczalnia ścieków w Czersku)

7,97

S-2/c – odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe,
(oczyszczalnia ścieków w Czersku) 7,97

S-1/r – są to odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki powstałe 
w związku ze zużyciem wody do spożycia i na cele związane 
z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych    
(oczyszczalnia ścieków w Rytlu)  

6,55

S-2/r – odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe
(oczyszczalnia ścieków w Rytlu) 6,55

W efekcie dla grup taryfowych odbiorców S-1/c (gospodarstwa domowe) i S-2/c cena wzrośnie 
o 1,65 zł/m3 brutto (+26,11%) w przypadku odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni 
ścieków w Czersku.
Dla grup taryfowych odbiorców S-1/r (gospodarstwa domowe) i S-2/r cena zmaleje o 0,74 zł/m3 
brutto (-10,15%) w przypadku odbiorców odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków                
w Rytlu.

Skutki wprowadzenia proponowanych cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków łącznie 
dla przeciętnego gospodarstwa domowego to:

a) w Czersku:

4 osoby x 2,0 m3 /mies. x (0,02+1,65) zł/m3 (brutto) = +13,36 zł (brutto)/miesiąc

b) w Rytlu:

4 osoby x 2,0 m3 /mies. x (0,02-0,74) zł/m3 (brutto) = -5,76 zł (brutto)/miesiąc

Skutek wprowadzenia proponowanych cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla przeciętnego 
gospodarstwa domowego w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo to:

c) bez dopłat:

4 osoby x 2,0 m3 /mies. x (3,89) zł/m3 (brutto) = +31,12 zł (brutto)/miesiąc



d) z dopłatami:

4 osoby x 2,0 m3 /mies. x (0,02) zł/m3 (brutto) = +0,16 zł (brutto)/miesiąc

W zakresie zaopatrzenia w wodę dopłatami taryfowymi objęta będzie wyłącznie grupa W-4, 
obejmująca gospodarstwa domowe w m. Lutom, Żukowo, Zapędowo w celu zrównania jej ceny z 
ceną w pozostałej części gminy.

Łączna kwota (określona w budżecie gminy) przeznaczona na dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę (grupa W-4) w 2017 r. i w całym okresie obowiązywania taryf wyniesie ok. 15000 zł brutto.

W nowej taryfie stawki cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
z uwzględnieniem dopłat przedstawiają się następująco (zł/m3 brutto):

Grupa 
taryfowa

Stawka 
dotychczasowa

bez dopłat

Stawka 
dotychczasowa 

z dopłatami

Stawka nowa 
bez dopłat

Stawka nowa z 
dopłatami

% zmiana

W-1 2,40 2,40 2,42 2,42 +0,83
W-2 2,60 2,60 2,61 2,61 +0,38
W-3 2,64 2,64 2,67 2,67 +1,14
W-4 6,02 2,40 9,90 2,42 +0,83
WP 4,15 5,63 +35,67

S-1/c* 6,32 6,32 7,97 7,97 +26,11
S-2/c 6,32 6,32 7,97 7,97 +26,11
S-1/r* 7,29 6,59 6,55 6,55 -0,61
S-2/r 7,29 7,29 6,55 6,55 -10,15

* - faktyczna cena brutto za odprowadzanie ścieków (poprzez przydomową przepompownię ścieków) 
dla grup oznaczonych tym symbolem, jest niższa o bonifikatę w wysokości równowartości kosztu 
1 kWh/m3 udzielaną odbiorcy usług (koszty energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię 
pokrywane przez odbiorcę)

Tabela poniżej przedstawia porównanie proponowanych na okres nowej taryfy (tj. 1.01.2017 – 
31.12.2017) cen brutto za wodę i ścieki w gminie Czersk z obowiązującymi cenami w innych miastach 
i gminach w okresie bieżącej taryfy:

Lp. Przedsiębiorstwo wodociągowe 
(miejscowość) Woda zł/m3 Ścieki 

zł/m3

Razem woda 
+ ścieki 
zł/m3

dopłaty z 
budżetu 
gminy 
zł/m3

Okres 
obowiązywania 

taryf

1 ZUK Czersk – zlewnia 
oczyszczalni Czersk 2,42 7,97 10,39   

2 ZUK Czersk – zlewnia 
oczyszczalni Rytel 2,42 6,55 8,97   

3 Miejskie Wodociągi w Chojnicach 2,27 7,18 9,45 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

4 GZGK Chojnice 3,88 13,03 16,91 5,85 01.01.2016 - 
31.12.2016

5 PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp 
z o.o. w Kościerzynie 2,88 6,21 9,09 - 01.07.2016 - 

30.06.2017



6
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji „STAR WIK” – Sp. z 
o.o. w Starogardzie Gdańskim

3,61 4,66 8,27 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

7 Przedsiębiorstwo Komunalne w 
Tucholi 2,56 4,81 7,37 - 01.04.2016 -

31.03.2017

8 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Tczewie 3,17 4,9 8,07 - 01.04.2016 - 

31.03.2017
Miasto: 2,59 4,68 7,27  

9 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. w 
Słupsku Gmina: 2,50 7,34 9,84 1,4

01.07.2016 - 
30.06.2017

10 Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Wodociągi w Sępólnie Krajeńskim 3,19 7,08 10,27 - 01.05.2016 - 

31.12.2016

11 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Koszalinie 3,31 4,59 7,9 - 01.01.2016 - 

31.12.2016

12 PWiK sp. z o.o.  Czarne 3,97 6,2 10,17 - 01.07.2016 - 
30.06.2017

13 Urząd Gminy Karsin 2,68 5,18 7,86 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

14 P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek 
Miasto i gmina Szczecinek 3,07 7,62 10,69 - 01.05.2016 - 

30.04.2017

15 P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek 
Gmina Barwice 13,04 20,19 33,23 - 01.05.2016 - 

30.04.2017

16 P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - 
Gmina Biały Bór 9,7 20,59 30,29 - 01.05.2016 - 

30.04.2017

17 P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - 
Gmina Borne Sulinowo 6,69 15,19 21,88 - 22.05.2016 - 

21.05.2017

18 P. W. I K. Sp. z o.o. Szczecinek - 
Gmina Grzmiąca 9,5 27,22 36,72 - 01.05.2016 - 

30.04.2017

19
Miejskie Wodociągi i 
Oczyszczalnia Sp. z o. o. 
Grudziądz

2,4 4,65 7,05 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

20 ZGK Brusy 2,26 4,85 7,11 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

21 Osie 2,05 4,02 6,07 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

22 ZUK Śliwice 2,25 5,47 7,72 1,28 01.01.2016 - 
31.12.2016

23 Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Koronowo 2,77 4,72 7,49 - 01.05.2016 - 

30.04.2017

24 SNG S.A. Gdańsk 4,05 5,76 9,81 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

25 MWiK Bydgoszcz 4,77 5,08 9,85 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

26 MPWiK Sp. z o.o. Brodnica 2,39 4,94 7,33 - 01.01.2016 - 
31.12.2016

27 Wodociągi Toruńskie Sp. z  o.o. 3,32 4,62 7,94 - 01.04.2016 - 
31.03.2017



Załącznik do Uchwały Nr XXV/240/16 
Rady Miejskiej w Czersku 
z dnia 24 listopada 2016 r.
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BR.0007.92.2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/241/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. –    
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 215, art. 235 ust. 1 i 2,  
art. 236 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 
ze zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok zmienionej:

 Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,

 Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,

 Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,

 Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
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 Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,

 Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 484/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 roku,

 Uchwałą nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 496/2016 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku,

 Zarządzeniem nr 525/2016 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 88 450 966 zł zastępuje się kwotą 88 595 974 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) kwotę dochodów bieżących 86 468 629 zł zastępuje się kwotą 86 612 328 zł,

b) kwotę dochodów majątkowych 1 982 337 zł zastępuje się kwotą 1 983 646 zł;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 91 700 966 zł zastępuje się kwotą 91 845 974 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) kwotę wydatków bieżących 79 985 457 zł zastępuje się kwotą 80 182 342 zł,

b) kwotę wydatków majątkowych 11 715 509 zł zastępuje się kwotą 11 663 632 zł;

3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) W § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 045 844 zł zastępuje się kwotą 4 065 844 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Wnoszący:

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Przewodniczący Rady
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Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie
Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę 145 008 zł

Dochody zwiększa się z tytułu:

 dotacji na zapewnienie funkcjonowania  Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku  w 
kwocie 36 000 zł;

 dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w kwocie 24 084 zł;

 dochodów Zespołu Szkół w Rytlu w kwocie 61 400 zł;

 dochodów Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku w kwocie 560 zł;

 dochodów Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku w kwocie 30 392 zł (w tym z tytułu 
sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 309 zł);

 dochodów Zespołu Szkół w Czersku w kwocie 12 980 zł;

 dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku w kwocie 23 454 zł;

 dochodów Zespołu Szkół w Łęgu w kwocie 1 809 zł;

 zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 50 zł;

 zwrotów składki emerytalno-rentowej z ZUS dot. świadczeń rodzinnych w kwocie 6 000 zł;

 zwrotów składki zdrowotnej z ZUS dot. świadczeń rodzinnych w kwocie 4 500 zł;

 zwrotów składki zdrowotnej  od nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 60 zł;

 zwrotów zasiłku okresowego w kwocie 430 zł;

 zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej samochodu osobowego w kwocie 589 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

 dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku w kwocie 31 000 zł;

 dochodów Zespołu Szkół w Łęgu w kwocie 20 300 zł;

 dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelpiu w kwocie 6 000 zł.

Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zwiększono o kwotę 

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników - Osiedle nr 1 „Centrum” - 500
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2. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku - (-) 117 472

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy - 7 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (w związku ze zmianą dochodów)  - 73 295

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – (-) 7 546

- Zespołu Szkół w Rytlu - 61 400

- Zespołu Szkół w Łęgu - (-) 18 491

- Zespołu Szkół w Czersku – 12 980

- Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku - 560

- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku – 30 392

- Szkoły Podstawowej w Gotelpiu – (-) 6 000

2. Na naukę języka kaszubskiego: - 4 000

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 3 000

- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 1 000

3. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu - 50 095

(przywrócenie środków w celu przeprowadzenia modernizacji kotłowni – nowe źródło ogrzewania - 
gazowe - propan) - zarządzeniem z 25.10.2016 kwotę zaangażowano z przeznaczeniem na zadaszenie 
rolkowiska

4. Kosztów funkcjonowania ZOF w Czersku – fundusz zdrowia dla nauczycieli -    831

5. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 5 000

6. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu - 13 000

7. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 5 000

Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Dodatek na pracownika socjalnego – MGOPS (zmniejszenie udziału własnego 
o kwotę 24 084)

2. Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 50

3. Zwrot nienależnie pobranych składek emer. – rent. z ZUS od świadczeń - 6 000

4. Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń - 4 560

5. Zwrot zasiłku okresowego do UW - 430

6. Koszty utrzymania Dziennego Domu Senior-WIGOR - 36 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Kosztów funkcjonowania ZOF w Czersku – fundusz zdrowia dla nauczycieli -  (-) 831

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – Osiedle nr 1 „Centrum” - (-) 500
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2. Oświetlenie uliczne - 50 000

3. Odprowadzanie wód deszczowych i opadowych - 9 500

4.  Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem 
pozyskiwania energii (RPO) - 15 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inicjatywa lokalna – małe granty - (-) 12 450

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 10 000

2. Stypendia sportowe - (-) 4 000

3. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) - 20 000

 Załącznik nr 3 

Plan wydatków majątkowych w 2016 rok

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 51 877 zł.
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej z dnia 24.11.2016
w złotych

Dział

1 2

Rozdział §

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie

6

Plan po zmianach 
(5+6+7)

8

Zwiększenie

7

bieżące
801 2 151 884,00Oświata i wychowanie -46 935,00 118 921,00 2 223 870,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00 0,00

80101 193 796,00Szkoły podstawowe -935,00 46 559,00 239 420,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat0690 0,00 0,00 144,00 144,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 99 752,00 -935,00 0,00 98 817,00

Wpływy z usług0830 0,00 0,00 1 292,00 1 292,00

Wpływy z różnych dochodów0970 0,00 0,00 45 123,00 45 123,00

80104 1 110 260,00Przedszkola 0,00 42 152,00 1 152 412,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego0660 143 400,00 0,00 10 200,00 153 600,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu wychowania

 

przedszkolnego
0670 287 800,00 0,00 27 200,00 315 000,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej0960 0,00 0,00 906,00 906,00

Wpływy z różnych dochodów0970 0,00 0,00 3 846,00 3 846,00

80106 0,00Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 11 620,00 11 620,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego0660 0,00 0,00 4 300,00 4 300,00
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Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu wychowania

 

przedszkolnego
0670 0,00 0,00 7 320,00 7 320,00

80110 134 798,00Gimnazja 0,00 1 280,00 136 078,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów0970 0,00 0,00 1 280,00 1 280,00

80148 618 905,00Stołówki szkolne i przedszkolne -46 000,00 17 310,00 590 215,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

Wpływy z usług0830 618 905,00 -46 000,00 0,00 572 905,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej0960 0,00 0,00 14 310,00 14 310,00

852 30 213 056,00Pomoc społeczna 0,00 71 713,00 30 284 769,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00 0,00

85211 13 795 490,00Świadczenie wychowawcze 0,00 50,00 13 795 540,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

 

wysokości

0900 50,00 0,00 50,00 100,00

85212 12 972 645,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 6 000,00 12 978 645,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów0970 51 645,00 0,00 6 000,00 57 645,00

85213 196 371,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

0,00 4 560,00 200 931,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów0970 141,00 0,00 4 560,00 4 701,00

85214 588 950,00Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 0,00 430,00 589 380,00
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0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów0970 500,00 0,00 430,00 930,00

85219 357 410,00Ośrodki pomocy społecznej 0,00 24 673,00 382 083,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów0970 0,00 0,00 589,00 589,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

 

związków powiatowo-gminnych)
2030 333 510,00 0,00 24 084,00 357 594,00

85295 315 464,00Pozostała działalność 0,00 36 000,00 351 464,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie

 

porozumień z organami administracji rządowej
2020 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00

86 468 629,00razem:bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
59 220,00 0,00 0,00 59 220,00

-46 935,00 190 634,00 86 612 328,00

majątkowe
801 0,00Oświata i wychowanie 0,00 1 309,00 1 309,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00 0,00

80104 0,00Przedszkola 0,00 1 309,00 1 309,00

0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0870 0,00 0,00 1 309,00 1 309,00

1 982 337,00razem:majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
388 608,00 0,00 0,00 388 608,00

0,00 1 309,00 1 983 646,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 88 450 966,00

447 828,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00 0,00 447 828,00

-46 935,00 88 595 974,00191 943,00
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej z dnia 24 11 2016

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące

Z tego

wydatki
jednostek

budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

dotacje na
zadania bieżące

na programy
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

inwestycje i
zakupy

inwestycyjne

Wydatki
majątkowe

12111098765421

wydatki związane
z realizacją ich

statutowych
zadań;

z tego:

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy

finansowane z
udziałem

środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie

wkładów do
spółek prawa
handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

600 Transport i łączność

4 314 191,00 1 576 015,00 319 095,001 569 015,00 0,00 0,00 2 738 176,002 738 176,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,001 249 920,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 4 197 219,00

0,00
-116 972,00 0,00

0,00
0,007 000,00

0,00
0,00

1 576 015,00
0,00
0,00

1 569 015,00
0,00
0,00

319 095,00
0,00
0,00

1 249 920,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 621 204,00
0,00

-116 972,00

2 621 204,00
0,00

-116 972,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60016

3 351 691,00

Drogi publiczne gminne

1 511 015,00 319 095,001 504 015,00 1 184 920,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 1 840 676,00 1 840 676,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

7 000,00
0,00
0,00-116 972,00

0,00
3 234 719,00 1 511 015,00

0,00
0,00

1 504 015,00
0,00
0,00

319 095,00
0,00
0,00

1 184 920,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 723 704,00
0,00

-116 972,00

1 723 704,00
0,00

-116 972,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

750 Administracja publiczna

5 211 258,00 5 175 958,00 3 624 783,004 852 314,00 0,00 0,00 35 300,0035 300,00323 644,00 0,00 0,00 0,00 0,001 227 531,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 5 218 258,00

7 000,00
0,00 0,00

0,00
0,00323 644,00

0,00
0,00

5 182 958,00
7 000,00

0,00

4 859 314,00
7 000,00

0,00

3 624 783,00
0,00
0,00

1 234 531,00
7 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

35 300,00
0,00
0,00

35 300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

75075

215 100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

215 100,00 0,00215 100,00 215 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

7 000,00
222 100,00 222 100,00

7 000,00
0,00

222 100,00
7 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

222 100,00
7 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

801 Oświata i wychowanie

27 469 665,00 25 693 580,00 19 857 154,0024 535 761,00 694 276,00 0,00 1 776 085,001 776 085,00463 543,00 0,00 0,00 0,00 0,004 678 607,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 27 610 886,00

194 363,00
-53 142,00 0,00

0,00
0,00466 513,00

5 439,00
-2 469,00

25 784 706,00
144 268,00
-53 142,00

24 623 917,00
133 829,00
-45 673,00

19 874 831,00
17 677,00

0,00

4 749 086,00
116 152,00
-45 673,00

694 276,00
5 000,00

-5 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 826 180,00
50 095,00

0,00

1 826 180,00
50 095,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80101

12 678 636,00

Szkoły podstawowe

11 205 155,00 9 369 850,0010 706 132,00 1 336 282,00 234 889,00 264 134,00 0,00 0,00 0,00 1 473 481,00 1 473 481,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

264 134,00
0,00
0,000,00

36 289,00
12 714 925,00 11 241 444,00

36 289,00
0,00

10 742 421,00
36 289,00

0,00

9 369 850,00
0,00
0,00

1 372 571,00
36 289,00

0,00

234 889,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 473 481,00
0,00
0,00

1 473 481,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80103

374 139,00

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

374 139,00 295 797,00307 317,00 11 520,00 48 679,00 18 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

18 443,00
300,00

0,000,00
5 300,00

379 439,00 379 439,00
5 300,00

0,00

307 317,00
0,00
0,00

295 797,00
0,00
0,00

11 520,00
0,00
0,00

53 679,00
5 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80104

4 069 543,00

Przedszkola

4 069 543,00 3 012 607,003 712 234,00 699 627,00 303 786,00 53 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

55 723,00
2 200,00

0,00-5 000,00
61 996,00

4 126 539,00 4 126 539,00
61 996,00
-5 000,00

3 772 030,00
59 796,00

0,00

3 015 024,00
2 417,00

0,00

757 006,00
57 379,00

0,00

298 786,00
0,00

-5 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80106

313 500,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

63 500,00 46 000,0061 000,00 15 000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

3 716,00
1 216,00

0,000,00
22 420,00

335 920,00 85 920,00
22 420,00

0,00

82 204,00
21 204,00

0,00

46 000,00
0,00
0,00

36 204,00
21 204,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

250 000,00
0,00
0,00

250 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80110

5 715 182,00

Gimnazja

5 700 277,00 4 884 261,005 507 480,00 623 219,00 84 737,00 108 060,00 0,00 0,00 0,00 14 905,00 14 905,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

105 591,00
0,00

-2 469,00-2 469,00
51 375,00

5 764 088,00 5 699 088,00
1 280,00

-2 469,00

5 508 760,00
1 280,00

0,00

4 884 261,00
0,00
0,00

624 499,00
1 280,00

0,00

84 737,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

65 000,00
50 095,00

0,00

65 000,00
50 095,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80113

1 108 396,00

Dowożenie uczniów do szkół

1 108 396,00 218 666,001 107 396,00 888 730,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

1 466,00
466,00

0,00-15 726,00
15 726,00

1 108 396,00 1 108 396,00
15 726,00

-15 726,00

1 106 930,00
15 260,00

-15 726,00

233 926,00
15 260,00

0,00

873 004,00
0,00

-15 726,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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programy
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80114

709 223,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół

677 223,00 572 640,00674 223,00 101 583,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

4 257,00
1 257,00

0,00-1 257,00
1 257,00

709 223,00 677 223,00
1 257,00

-1 257,00

672 966,00
0,00

-1 257,00

572 640,00
0,00
0,00

100 326,00
0,00

-1 257,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

32 000,00
0,00
0,00

32 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80148

1 279 183,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 273 484,00 605 254,001 273 484,00 668 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 699,00 5 699,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00-28 690,00

0,00
1 250 493,00 1 244 794,00

0,00
-28 690,00

1 244 794,00
0,00

-28 690,00

605 254,00
0,00
0,00

639 540,00
0,00

-28 690,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 699,00
0,00
0,00

5 699,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

852 Pomoc społeczna

34 044 528,00 34 039 028,00 2 760 249,005 838 243,00 0,00 0,00 5 500,005 500,0028 200 785,00 0,00 0,00 0,00 0,003 077 994,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 34 091 568,00

47 040,00
0,00 0,00

0,00
0,0028 200 785,00

0,00
0,00

34 086 068,00
47 040,00

0,00

5 885 283,00
47 040,00

0,00

2 762 249,00
2 000,00

0,00

3 123 034,00
45 040,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 500,00
0,00
0,00

5 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85211

13 795 490,00

Świadczenie wychowawcze

13 795 490,00 186 209,00275 159,00 88 950,00 0,00 13 520 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

13 520 331,00
0,00
0,000,00

50,00
13 795 540,00 13 795 540,00

50,00
0,00

275 209,00
50,00

0,00

186 209,00
0,00
0,00

89 000,00
50,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85212

12 962 645,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

12 962 645,00 963 302,001 109 795,00 146 493,00 0,00 11 852 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

11 852 850,00
0,00
0,000,00

6 000,00
12 968 645,00 12 968 645,00

6 000,00
0,00

1 115 795,00
6 000,00

0,00

963 302,00
0,00
0,00

152 493,00
6 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85213

196 371,00Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.

196 371,00 0,00196 371,00 196 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

4 560,00
200 931,00 200 931,00

4 560,00
0,00

200 931,00
4 560,00

0,00

0,00
0,00
0,00

200 931,00
4 560,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85214

769 450,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

769 450,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 768 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

768 450,00
0,00
0,000,00

430,00
769 880,00 769 880,00

430,00
0,00

1 430,00
430,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1 430,00
430,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85295

566 566,00

Pozostała działalność

561 066,00 101 358,00461 306,00 359 948,00 0,00 99 760,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

99 760,00
0,00
0,000,00

36 000,00
602 566,00 597 066,00

36 000,00
0,00

497 306,00
36 000,00

0,00

103 358,00
2 000,00

0,00

393 948,00
34 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 500,00
0,00
0,00

5 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 754 563,00 1 754 563,00 568 649,00656 965,00 0,00 0,00 0,000,001 097 598,00 0,00 0,00 0,00 0,0088 316,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 1 753 732,00

0,00
-831,00 0,00

0,00
0,001 096 767,00

0,00
-831,00

1 753 732,00
0,00

-831,00

656 965,00
0,00
0,00

568 649,00
0,00
0,00

88 316,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85401

606 510,00

Świetlice szkolne

606 510,00 559 649,00587 759,00 28 110,00 0,00 18 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

17 920,00
0,00

-831,00-831,00
0,00

605 679,00 605 679,00
0,00

-831,00

587 759,00
0,00
0,00

559 649,00
0,00
0,00

28 110,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 509 695,00 4 606 462,00 91 500,004 606 462,00 0,00 0,00 903 233,00903 233,000,00 0,00 0,00 0,00 0,004 514 962,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 5 583 695,00

74 500,00
-500,00 0,00

0,00
0,000,00

0,00
0,00

4 665 462,00
59 500,00

-500,00

4 665 462,00
59 500,00

-500,00

91 500,00
0,00
0,00

4 573 962,00
59 500,00

-500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

918 233,00
15 000,00

0,00

918 233,00
15 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

90001

743 225,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

435 425,00 0,00435 425,00 435 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 800,00 307 800,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

9 500,00
752 725,00 444 925,00

9 500,00
0,00

444 925,00
9 500,00

0,00

0,00
0,00
0,00

444 925,00
9 500,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

307 800,00
0,00
0,00

307 800,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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90005

0,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

15 000,00
15 000,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 000,00
15 000,00

0,00

15 000,00
15 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

90015

1 308 610,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

936 800,00 0,00936 800,00 936 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 810,00 371 810,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,000,00

50 000,00
1 358 610,00 986 800,00

50 000,00
0,00

986 800,00
50 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

986 800,00
50 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

371 810,00
0,00
0,00

371 810,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

90095

244 267,00

Pozostała działalność

82 706,00 0,0082 706,00 82 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 561,00 161 561,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00-500,00

0,00
243 767,00 82 206,00

0,00
-500,00

82 206,00
0,00

-500,00

0,00
0,00
0,00

82 206,00
0,00

-500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

161 561,00
0,00
0,00

161 561,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 440 194,00 1 890 727,00 11 700,00157 727,00 1 733 000,00 0,00 549 467,00549 467,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00146 027,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 2 427 744,00

0,00
-12 450,00 0,00

0,00
0,000,00

0,00
0,00

1 878 277,00
0,00

-12 450,00

145 277,00
0,00

-12 450,00

10 500,00
0,00

-1 200,00

134 777,00
0,00

-11 250,00

1 733 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

549 467,00
0,00
0,00

549 467,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

92105

703 194,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

157 727,00 11 700,00157 727,00 146 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 467,00 545 467,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00-12 450,00

0,00
690 744,00 145 277,00

0,00
-12 450,00

145 277,00
0,00

-12 450,00

10 500,00
0,00

-1 200,00

134 777,00
0,00

-11 250,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

545 467,00
0,00
0,00

545 467,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

926 Kultura fizyczna

490 940,00 323 440,00 18 400,00169 440,00 150 000,00 0,00 167 500,00167 500,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00151 040,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 496 940,00

20 000,00
-14 000,00 0,00

0,00
0,000,00

0,00
-4 000,00

329 440,00
20 000,00

-14 000,00

159 440,00
0,00

-10 000,00

13 200,00
0,00

-5 200,00

146 240,00
0,00

-4 800,00

170 000,00
20 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

167 500,00
0,00
0,00

167 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

92605

250 440,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

242 940,00 18 400,0088 940,00 70 540,00 150 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 000,00-14 000,00
20 000,00

256 440,00 248 940,00
20 000,00

-14 000,00

78 940,00
0,00

-10 000,00

13 200,00
0,00

-5 200,00

65 740,00
0,00

-4 800,00

170 000,00
20 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7 500,00
0,00
0,00

7 500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Wydatki razem:

91 700 966,00 79 985 457,00 46 233 296,00 28 006 829,00 18 226 467,00 2 753 276,00 30 108 775,00 11 715 509,0011 715 509,00650 000,00174 310,0065 800,00 706,00 0,00przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 65 800,00

0,00
0,00

30 106 914,00
5 439,00

-7 300,00-197 895,00
342 903,00

91 845 974,00 80 182 342,00
277 808,00
-80 923,00

46 412 042,00
247 369,00
-68 623,00

28 020 106,00
19 677,00
-6 400,00

18 391 936,00
227 692,00
-62 223,00

2 773 276,00
25 000,00
-5 000,00

174 310,00
0,00
0,00

650 000,00
0,00
0,00

11 663 632,00
65 095,00

-116 972,00

11 663 632,00
65 095,00

-116 972,00

706,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



Załącznik nr 3 
do Uchwały  Nr XXV/241/16 
Rady Miejskiej  
z dnia 24.11.2016 r.  

 
Wydatki majątkowe w 2016 r. 

1. Plan wydatków inwestycyjnych 
                                                                                                                                        zł 

Lp. Dział  Rozdz Nazwa zadania 
Zmiana  
((-),+) 

Plan po 
zmianie 

1 2 3 4 5 6 

  010   Rolnictwo i łowiectwo 
 

630 000 

1.   01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie  
 

124 800 

2.   01010 
Budowa sieci wodociągowej  w miejscowościach  
Będźmierowice - Klaskawa - etap III   

320 200 

3.   01095 
Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i 
zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)  

46 000 

4.   01095 
Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II 
(CzBO)  

40 000 

5.   01008 Projekt przebudowy przepustu w Strudze 
 

15 000 

6. 
 

01010 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie 
programu funkcjonalno - użytkowego 

 
20 000 

7. 
 

01042 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
 

64 000 

  400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę  

50 000 

8.   40001 Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) 
 

50 000 

  600   Transport i łączność (-)116 972 1 821 204 

9.   60016 Budowa chodników – fundusz sołecki 
 

2 700 

10.   60016 
Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata 
za roboty 2015 roku  

260 000 

11.   60017 Budowa dróg transportu rolnego  
 

97 500 

12.   60016 Budowa i modernizacja dróg 
 

250 320 

13.   60016 Modernizacja dróg – fundusz sołecki 
 

182 904 

14.   60016 
Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu 
sołeckiego  

20 060 

15.   60016 Budowa chodników – środki osiedli 500 90 772 

16.   60016 
Rewitalizacja centrum wsi Rytel – etap IV (przebudowa 
ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części 
Chłopowskiej) – zapłata za projekt 

 
36 000 

17.   60016 
Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, 
Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)  

50 000 

18.   60016 Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap III 
 

279 500 

19.   60016 Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb) 
 

87 200 

20.   60016 Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku 
 

18 500 

21.   60016 Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku 
 

41 900 

22.   60016 Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach 
 

19 000 

23.   60016 Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach 
 

50 000 

24.   60016 
Modernizacja dróg  - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu 
sołeckiego   

15 165 

25.   60016 Przebudowa mostu w M.IN.1000-Lecia w Czersku (-) 117 472 24 528 

26.   60016 Projekt budowy drogi Łąg – Bukowa Góra 
 

55 200 

27.   60016 Modernizacja drogi gminnej w Mokrem  - przy kaplicy 
 

49 700 

28.   60016 
Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II – od 
stadionu do stacji  

24 700 

29.   60016 
Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą 
krajową nr 22  

34 000 

30.   60016 Modernizacja drogi Krzyż – Kłodnia 
 

96 500 

31. 
 

60016 Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku – projekt 
 

35 055 

 
630   Turystyka 

 
188 093 



32.   63095 
Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 
Lipki Górne – Złe Mięso (CzBO)  

28 893 

33.   63095 
Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu – etap I 
dokumentacja techniczna (CzBO)  

46 500 

34.   63095 
Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od 
skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą 
prowadzącą na Bukową Górę – projekt (CzBO) 

 
13 700 

35. 
 

63095 
Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska 
wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)  

79 000 

36. 
 

63095 
Pomorskie szlaki kajakowe – RPO (opracowanie 
dokumentacji)  

20 000 

 
700   Gospodarka mieszkaniowa 

 
3 875 707 

37.   70005 Wykup nieruchomości 
 

442 000 

38.   70005 
Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie 
ulicy Transportowców w Czersku  

3 185 500 

39.   70005 
Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) – m.in. ogrodzenie 
obiektów publicznych  

100 000 

40.   70005 Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu 
 

70 207 

41.   70004 
Budowa przepompowni nieczystości płynnych; 
wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku 
przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) 

 
30 000 

42. 
 

70004 Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK ) 
 

18 000 

43. 
 

70005 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych – Dworzec PKP 
(RPO) opracowanie dikumentacji  

30 000 

 
710   Działalność usługowa 

 
15 000 

44.   71035 
Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku 
Cmentarza Honorowego (CzBO)  

15 000 

  750   Administracja publiczna 
 

35 300 

45.   75023 Zakup sprzętu komputerowego UM 
 

31 300 

46. 
 

75023 Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu  
 

 4 000 

 
754   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  

430 742 

47.   75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem 
 

25 000 

48.   75412 Przebudowa remizy OSP w Rytlu – etap III 
 

141 300 

49.   75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 
 

73 000 

50.   75412 
Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży 
dla samochodów pożarniczych (CzBO)  

107 700 

51.   75495 Modernizacja monitoringu 
 

50 000 

52. 
 

75412 
Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego 
pojazdu strażackiego – etap II  

7 500 

53. 
 

75412 
Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla 
OSP Krzyż  

10 000 

54. 
 

75412 
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie 
OSP Gotelp  

10 455 

55. 
 

75412 
Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP 
Zapędowo  

5 787 

 
801   Oświata i wychowanie 50 095 1 826 180 

56.   80101 Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu 
 

60 000 

57.   80101 
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Czersku  

1 000 000 

58.   80101 
Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)  

48 800 

59.   80101 
Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Czersku – udział własny  

355 086 

60.   80114 Zakup komputera i serwera – ZOF 
 

32 000 

61. 
 

80148 
Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Czersku  

5 699 

62. 
 

80106 
Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS 
Rytel – filia Przedszkola w Gutowcu  

250 000 

63. 
 

80110 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkól w  Rytlu 50 095 65 000 



64. 
 

80101 
Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady 
Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku  

4 500 

65. 
 

80101 
Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Czersku  

5 095 

 
852 

 
Pomoc społeczna 

 
5 500 

66. 
 

85295 Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor” 
 

5 500 

  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000 780 371 

67.   90015 Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki 
 

20 361 

68.   90015 Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli 
 

26 000 

69.   90015 Budowa linii oświetlenia ulicznego  
 

262 900 

70.   90015 Budowa oświetlenia w Pustkach 
 

12 600 

71.   90095 
Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w 
Czersku  

15 000 

72.   90015 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w 
Czersku  

6 800 

73.   90015 Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem 
 

7 600 

74.   90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku  .  
 

188 300 

75.   90095 Urządzenie placu zabaw w Strudze 
 

20 000 

76.   90015 Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem 
 

5 800 

77.   90095 Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) 
 

16 500 

78.   90004 
Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. 
Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)  

18 200 

79.   90015 
Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w 
ramach f-szu sołeckiego  

7 000 

80.   90095 
Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku 
Borowiackim (AZK)  

20 000 

81.   90095 
Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku 
Borowiackim (AZK)  

10 000 

82.   90095 
Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego 
poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w 
miejscowości Klaskawa (CzBO) 

 
20 000 

83.   90001 
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w 
Złotowie  

25 500 

84. 
 

90095 Urządzenie placu zabaw w Wiecku 
 

15 000 

85. 
 

90095 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie 
 

14 800 

86. 
 

90095 Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku 
 

18 800 

87. 
 

90095 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach 
 

5 000 

88. 
 

90095 
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 
„Chojnickie”  

4 461 

89. 
 

90015 
Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w 
Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – 
modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) 

 
22 749 

90. 
 

90095 
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie – 
fundusz sołecki  

2 000 

91. 
 

90005 
Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. 
Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) 

15 000 15 000 

 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 
545 467 

92.   92105 Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii 
 

10 000 

93.   92105 
Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z 
nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)  

41 500 

94.   92105 Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II 
 

483 960 

95.   92105 Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) 
 

10 007 

 
926   Kultura fizyczna i sport 

 
167 500 

96.   92601 Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 
 

73 100 

97.   92605 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem 
 

7 500 

98.   92601 
Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę 
boiska stadionu  (AZK)  

60 000 

99. 
 

92601 
Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania 
i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku  

20 900 

100. 
 

92601 Budowa boiska do siatkówki w Pustkach 
 

 6 000 



      Razem (-) 51 877 10 371 064 

 
2. Dotacje na inwestycje 

                                                                                                                                                            w zł 

Lp Dział  Rozdz 
Nazwa zadania 

Zmiana  
((-),+) 

Plan po 
zmianie 

1 2 3 4 5 6 

 
700 

 
Gospodarka mieszkaniowa  706 

1. 
 

70005 
Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt 
„Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
(RPO)”  706 

  754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  100 000 

2.   75412 
Pomoc finansowa na zakup nowego średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 
terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja  100 000 

  851   Ochrona zdrowia  250 000 

3.   85121 
Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla 
SPZOZ  250 000 

  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  137 862 

4.   90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk  43 862 

5.   90001 
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i 
szczelnych zbiorników bezodpływowych  79 000 

6.   90001 Program budowy przydomowych przepompowni ścieków  15 000 

 
921  

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  4 000 

7. 
 

92109 
Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla 
Ośrodka Kultury w Łęgu  4 000 

      Ogółem  492 568 

 
3. Pomoc finansowa na inwestycje 

                                                                                                                                                                  w zł 

Lp Dział  Rozdz 
Nazwa zadania 

Zmiana  
((-),+) 

Plan po 
zmianie 

1 2 3 4 5 6 

  600   Transport i łączność  800 000 

2.   60014 
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa 
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki 
Dolne - Kęsza 

 450 000 

3. 
 

60014 
Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę 
Lutom  - Zapędowo 

 350 000 

      Ogółem  800 000 

 



Załącznik nr 4 
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Plan dotacji  z budżetu na 2016 r. 
                                                                                                                                                             w zł 

 
 
Dz. 
 

 
 
Rozdz 

 
 

Treść 

Kwota dotacji  Ogółem 
Dla jednostek 
sektora 
finansów 
publicznych 

Dla jednostek 
spoza 
sektora 
finansów 
publicznych 

 
 

Bieżące 

 
 
Majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 

Podmiotowe 1 318 000 688 706 2 006 706  

801  Oświata i wychowania  688 706 688 706  

 80101 
80103 
80149 

Dotacja dla Stowarzyszenia na 
prowadzenie Szkoły w Odrach  
 

 234 196 
53 679 
22 185 

234 196 
53 679 
22 185 

 

 80104 Dotacja dla niepublicznego 
przedszkola w Czersku 

  
298 786 

 
298 786 

 

 80110 Dotacja dla niepublicznego 
Gimnazjum w Czersku 

  
79 860 

 
79 860 

 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 318 000  1 318 000  

 92109 
 

Ośrodki kultury – dotacja na 
koszty utrzymania i prowadzenie 
działalności 
- Czersk 
- Rytel 
- Łąg 

1 089 000 
 
 

507 000 
345 000 
237 000 

 1 089 000 
 
 

507 000 
345 000 
237 000 

 

 92116 
 
 
 

Biblioteki – dotacja na koszty 
utrzymania i prowadzenie 
działalności 
- Czersk 
- Rytel 
- Łąg 

229 000 
 
 

161 000 
38 000 
30 000 

 229 000 
 
 

161 000 
38 000 
30 000 

 

Celowe 1 469 706 589 432 766 570 1 292 568 

600  Transport i łączność 800 000   800 000 

 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu 
Chojnickiego - poprawa 
bezpieczeństwa na drogach Powiatu 
Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza 

450 000   450 000 

 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu 
Chojnickiego na drogę Lutom - 
Zapędowo 

350 000   350 000 

700  Gospodarka mieszkaniowa 706   706 

 70005 Dotacja celowa dla Powiatu 
Chojnickiego na projekt 
 „Termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej (RPO)” 

706   706 

754  Działalność usługowa  100 000  100 000 

 75412 Pomoc finansowa na zakup nowego 
średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego o napędzie terenowym 
dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 

 100 000  100 000 

801  Oświata i wychowanie  5 570 5 570  

 80101 Dotacja celowa na wyposażenie w 
podręczniki i materiały edukacyjne  
dla Szkoły w Odrach 

 693 693  

 80110 Dotacja celowa na wyposażenie w  4 877 4 877  



podręczniki i materiały edukacyjne 
dla niepublicznego Gimnazjum w 
Czersku 

851  Ochrona zdrowia 250 000 100 000 100 000 250 000 

 85121 Dotacja na poradnię kardiologiczną i 
rehabilitacyjną dla SPZOZ 

 
250 000 

 
 

 
 

 
250 000 

 85154 Dotacja dla organizacji 
pozarządowych – prowadzenie 
programów oraz organizacja imprez 
związanych z profilaktyką uzależnień 
oraz zwalczania nałogów 

  
 
 
 

100 000 

 
 
 
 

100 000 

 
 
 
 
 

853  Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

  
76 000 

 
76 000 

 
 

 85395 Dotacja dla organizacji 
pozarządowych – aktywizacja osób 
starszych 

  
 

7 000 

 
 

7 000 

 
 

  Dotacja celowa na wsparcie 
Spółdzielni Socjalnej z udziałem 
gminy 

  
 

69 000 

 
 

69 000 

 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
 

 
137 862 

 
 

 
137 862 

 90001 Program budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków i szczelnych 
zbiorników bezodpływowych 

  
 

79 000 

 
 
 

 
 

79 000 

 90001 Program budowy przydomowych 
przepompowni ścieków 

  
15 000 

 
 

 
15 000 

 90002 Program usuwania azbestu z terenu 
Gminy Czersk 

  
43 862 

 
 

 
43 862 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
419 000 

  
415 000 

 
4 000 

 92109 Pomoc finansowa dla gminy Karsin 
na działalność Grupy Tanecznej 
„Paradise” 

 
 

8 000 

 
 
 

 
 

8 000 

 

 92109 
 
 

Ośrodki kultury  
Rytel 
- imprezy plenerowe 
- organizacja imprezy „Święto Rytla” 
- realizacja zadań w zakresie  
  sportu środowiskowego (LZS  
  „Brda” Rytel) 
- koszty utrzymania budynku  
  socjalnego i boiska w Rytlu 
Łąg  
-  imprezy plenerowe 
- organizacja imprezy „Łęskie  
  Kapuśniaki”  
- realizacja zadań w zakresie   
  sportu środowiskowego (LZS   
  ”Zieloni” Łąg) 
- koszty utrzymania budynku   
  socjalnego i boiska w Łęgu 
- Działalność grupy „M” 
- Zakup patelni elektrycznej 
Czersk : 
- Prowadzenie chóru „Lutnia” i  
  organizacja Festiwalu Chórów 
- Imprezy plenerowe 
- Utrzymanie orkiestry dętej 
- Działalność zespołu folklor. 
  "Ziemia Czersk" i   "Bazuny" 
- Działalność CIT – ekspozycje,  

411 000 
68 000 
25 000 
15 000 

 
 

12 000 
 

16 000 
50 000 
5 000 

 
20 000 

 
 

5 000 
 

5 000 
11 000 
4 000 

293 000 
 

14 000 
45 000 
4 000 

 
8 000 

 

 407 000 
68 000 
25 000 
15 000 

 
 

12 000 
 

16 000 
46 000 
5 000 

 
20 000 

 
 

5 000 
 

5 000 
11 000 

 
293 000 

 
14 000 
45 000 
4 000 

 
8 000 

 

4 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000 



   wystawy, materiały promocyjne  
- Święto Pstrąga w Wojtalu 
- Urodziny Miasta - impreza  

2 000 
50 000 

170 000 

2 000 
50 000 

170 000 

926  Kultura fizyczna   170 000 170 000  

   92605 Dotacja dla organizacji pożytku 
publicznego (dla klubów sportowych) 

  
170 000 

 
170 000 

 

X X Ogółem 2 787 706 1 278 138 2 773 276 1 292 568 

 



BR.0006.2.2016

PROJEKT

OŚWIADCZENIE NR 3/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 listopada 2016 r.

.

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Uchwały nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 
2011 r. w sprawie Statutu Gminy Czersk (Dz. U. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 102, poz. 2036), zmienionego 
Uchwałą nr IX/85/15 z dnia 3 września 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2920) 

Rada Miejska w Czersku wyraża następujące stanowisko dotyczące wystąpienia Wojewody 
Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. znak: PN-II.40.138.2016.KG w sprawie ewentualnego 
naruszenia przez radnego Piotra Knittera przepisów art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  
o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.):

§ 1. 

W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami przez Wojewodę Pomorskiego co do ewentualnego 
naruszenia przez radnego Piotra Knittera art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – Rada Miejska 
w Czersku po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego, stwierdza brak przesłanek                           
do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Knittera.

§ 2. 

Oświadczenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wnoszący:

Klub Radnych

/-/ "Widzimy Gminę Inaczej"

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski



Uzasadnienie

Radny Piotr Knitter prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, polegającą                        
na świadczeniu usług w zakresie bhp, w tym szkolenie pracowników.
W ramach prowadzonej działalności radny wykonuje usługi m. in. na rzecz Ośrodka Kultury  w Czersku.
Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla której 
organizatorem jest Gmina Czersk.
Zgodnie z art. 24 d ustawy o samorządzie gminnym „Burmistrz nie może powierzyć radnemu gminy,  
w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej”.
W omawianym przypadku radny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę 
zlecenia z kierownikiem instytucji kultury jako odrębnym, samodzielnym podmiotem, posiadającym 
osobowość prawną.
Z okoliczności sprawy nie wynika, aby radny w ramach zawartej umowy zlecenia korzystał z mienia 
instytucji kultury w jakiejkolwiek formie (najem, dzierżawa, użyczenie itp.) w prowadzonej przez siebie 
działalności.
Działalność radnego związana z oceną stanu bhp w instytucji kultury i szkolenia jej pracowników 
nie odbywa się w żaden sposób z wykorzystaniem mienia komunalnego. Siedziba firmy radnego 
znajduje się w nieruchomości nie będącej mieniem komunalnym.

Wobec powyższego działalność radnego nie narusza zakazu zawartego w normie art. 24f ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, co skutkuje brakiem podstaw prawnych do stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego.



Załącznik do Oświadczenia Nr 3/2016 
Rady Miejskiej w Czersku 
z dnia 24 listopada 2016 r.
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