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Poz. 1868
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UCHWAŁA Nr XXXIX/319/2009
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie ustalenia na 2010 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych
zwolnień od podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)2 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
c) niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
wykorzystywanych na cele rolnicze – 0,13 zł od
1 m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
2) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 18,55 zł od
1 m2 powierzchni;
4) od budynków lub ich części związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
przydzielonych na cele bytowe osobom zajmującym
lokale mieszkalne – 4,75 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
5) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
6) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
7) od budynków letniskowych nie związanych
z działalnością gospodarczą – 6,88 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

8) od garaży wolno stojących osób fizycznych, nie
związanych z działalnością gospodarczą – 6,88 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
9) od pozostałych budynków lub ich części nie
związanych
z
działalnością
gospodarczą,
wykorzystywanych na cele bytowe – 4,70 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
10) od pozostałych budynków lub ich części nie
związanych
z
działalnością
gospodarczą,
przeznaczonych na inne cele niż określone w pkt 9 –
6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
11) od pozostałych budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
12) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) powierzchnie piwnic, z wyjątkiem przeznaczonych
na mieszkania, garaże lub prowadzenie działalności
gospodarczej, stanowiące własność osób fizycznych;
2) budynki wraz z gruntami wykorzystywane na cele
ochotniczej ochrony przeciwpożarowej;
3) budynki wraz z gruntami zajęte na placówki
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty
i pomocy społecznej realizujących ustawowe
zadania gminy;
4) budynki, grunty i obiekty budowlane stanowiące
własność gminy Żnin, o ile nie są we władaniu osób
fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej.
§ 3. Podatnicy z terenu miasta uiszczają podatek na
rachunek budżetu gminy Żnin, natomiast podatnicy
z terenów wiejskich do rąk inkasenta lub na rachunek
budżetu gminy Żnin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawskiego-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Lucjan Adamus
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
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z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
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poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
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UCHWAŁA Nr XXXIX/320/2009
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz art. 18a
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:

§ 3. Opłata za dany rok podatkowy płatna jest bez
wezwania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku
lub w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa.

§ 1.1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na
terenie gminy Żnin.
2. Określa się wysokość rocznych stawek opłat od
posiadania psów:
1) od drugiego psa, którego właściciel zameldowany
jest w budynku jednorodzinnym - 25,00 zł;
2) od trzeciego i każdego następnego psa, którego
właściciel
zameldowany
jest
w
budynku
jednorodzinnym - 45,00 zł;
3) od pierwszego i drugiego psa, którego właściciel
zameldowany jest w budynku wielorodzinnym
położonym na wsi - 25,00 zł;
4) od trzeciego i każdego następnego psa, którego
właściciel
zameldowany
jest
w
budynku
wielorodzinnym położonym na wsi - 45,00 zł;
5) od każdego psa, którego właściciel zameldowany
jest w budynku wielorodzinnym położonym
w granicach administracyjnych miasta - 45,00 zł.
3. Opłatę pobiera się w połowie stawek
określonych w ust. 2, jeżeli obowiązek zapłaty powstał
w drugiej połowie roku.
4. Posiadanie psów, dla których przewidziano
ustawowe zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty,
podlega zapłacie z tytułu posiadania większej ilości
psów, według stawki ustalonej w ust. 2 od każdego
następnego psa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

§ 2. Nie pobiera się opłaty z tytułu posiadania
pierwszego psa należącego do właściciela lub najemcy
domu jednorodzinnego, w nim zamieszkującego.
1863

§ 4. Wpłaty opłaty należy dokonywać na rachunek
budżetu gminy Żnin.

Przewodniczący Rady
Lucjan Adamus
1

2
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UCHWAŁA Nr XXXIX/321/2009
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 23 września 2009 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1, art. 19 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr X/120/2003 Rady Miejskiej
w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 164, poz. 2276,
z 2004 r. Nr 131, poz. 2617, z 2005 r. Nr 133,
poz. 2274, z 2006 r. Nr 159, poz. 2358, z 2007 r.
Nr 149, poz. 2623, z 2008 r. Nr 153, poz. 2345) § 1
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za
jedno
stanowisko
handlowe
na
targowisku
zlokalizowanym na Placu Zamkowym w Żninie oraz we
wszystkich innych miejscach na terenie gminy Żnin,
gdzie prowadzony jest handel w wysokości:
1) 7,00 zł - dla handlu obnośnego;
2) 20,00 zł - dla pozostałego handlu, w tym handlu
obwoźnego”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Lucjan Adamus
1

2
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
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UCHWAŁA Nr XXXIV/229/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego
w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek” przyjętego uchwałą
nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia
29 października 2007 r., uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek
dla obszaru położonego w rejonie ulic Kapitulnej
i Długiej, zwany dalej planem.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1
przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym
granice obszarów objętych planem;
2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Włocławek” w skali 1:10000, jako załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3.
§ 2 Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
obejmuje obszar położony w jednostce ewidencyjnej
miasto Włocławek – obręb Włocławek KM 56.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy,
gabarytów obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów
nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
13) granice terenów pod budowę obiektów handlowych,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Zakres ustaleń planu obejmuje tekst i rysunek
planu.
§ 4.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu
przedstawiające ustalenia planu zgodnie z zamieszczoną
na rysunku planu legendą są ilustracją obowiązujących
ustaleń planu.
2. Następujące elementy planu zostały oznaczone
graficznie na rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) nieprzekraczalne linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) wydzielone tereny i ich przeznaczenie oznaczono
identyfikatorami składającymi się z cyfr arabskich
i liter określających:
a) liczba porządkowa pisana cyframi arabskimi –
oznacza numer,
b) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu.
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6) tereny
przeznaczone
do
realizacji
celów
publicznych.
3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia
terenów, użyte w niniejszej uchwale:
1) UC
–
tereny
rozmieszczenia
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
typu galerie handlowe, w tym o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2;
2) KD-G* - tereny dróg publicznych – głównych.
§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) galeriach handlowych – należy przez to rozumieć
obiekt (obiekty) handlowo-usługowo-rozrywkowe
z zespołem sklepów, usług, miejsc rekreacyjnorozrywkowych, dostępnych z wewnętrznego układu
komunikacyjnego stanowiącego wnętrze symulujące
przestrzeń publiczną, lub z zewnątrz od strony
zorganizowanych elementów komunikacji pieszej
lub
samochodowej,
obiekt
(obiekty)
o zróżnicowanej linii zabudowy oraz o atrakcyjnie
ukształtowanej elewacji frontowej, zróżnicowanych
wysokościach z zastosowaniem uzasadnionego
akcentowania funkcji obiektu poprzez jego formę;
2) liniach rozgraniczających nieprzekraczalnych –
należy przez to rozumieć granice terenów o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania;
3) liniach rozgraniczających orientacyjnych – należy
przez to rozumieć granice terenów o różnym
przeznaczeniu, które mogą być zmienione na całej
swej długości lub jej części po 10 m w każdą stronę;
4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez
to rozumieć teoretyczną granicę wyznaczoną na
określonym terenie i przedstawioną na rysunku
planu, dotyczącą sytuowania lica i narożników ścian
zewnętrznych budynku na całej jego wysokości,
poza którą w kierunku dróg lub terenów sąsiednich
zabrania się lokalizowania obiektów;
5) obszarze lub granicach planu – należy przez to
rozumieć obszar objęty niniejszym planem
w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) określenie „linie rozgraniczające tereny” użyte
w legendzie oznaczeń rysunku planu, jest tożsame
z określeniami „granice terenów” i „granice
obszarów” użytymi w art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
7) przepisach odrębnych lub szczególnych – należy
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć
rodzaje przeznaczenia
inne
niż
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe na danym terenie, i nie
są z nim sprzeczne;
9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć główne przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;
10) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to
rozumieć element reklamowy na nośniku własnym
trwale związany z gruntem lub umieszczony na
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obiekcie, o powierzchni ekspozycji większej niż
6,0 m2;
11) terenie – należy przez to rozumieć teren
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach
zagospodarowania, opisanych w tekście planu, który
został wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem
cyfrowym i literowym;
12) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
wysokość mierzoną od projektowanej rzędnej terenu
w najniższym punkcie obrysu budynku do
najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez
masztów,
anten,
kominów,
urządzeń
wentylacyjnych,
dotyczy
również
budowli
naziemnych wolnostojących;
13) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miasta Włocławek.
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu.
§ 6. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Na obszarze objętym planem ustala się
następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi:
1) składowanie odpadów stałych odbywać się będzie
w
pojemnikach
zamkniętych
w
miejscu
wyznaczonym na ten cel zgodnie z przepisami
szczególnymi, względnie w pomieszczeniach
wydzielonych w budynku;
2) zabrania się lokalizowania nowych obiektów
produkcyjnych i magazynowych z materiałami
niebezpiecznymi, w tym toksycznymi środkami
przemysłowymi;
3) dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych
telefonii komórkowej z wyłączeniem masztów
wolnostojących w zgodności z przepisami
odrębnymi.
2. Teren objęty planem położony jest w obszarze
zadania nr 47 planu zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdzonego
uchwałą nr XI/135/2003 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 97, poz. 1437).
§ 7. Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej. W przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia prac ziemnych reliktów kultury
materialnej,
należy
powiadomić
właściwego
Konserwatora Zabytków, a teren winien zostać
udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
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1. Na obszarze objętym planem określa się
następujące ustalenia ogólne dotyczące systemów
infrastruktury technicznej:
1) magistrale i rozdzielcze sieci infrastruktury
technicznej należy prowadzić po terenach układu
komunikacyjnego (w liniach rozgraniczających
dróg);
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
ogólnomiejskiej należy realizować na terenach
ogólnodostępnych, gminnych lub Skarbu Państwa;
3) dopuszcza się odstępstwo od zasad określonych
w pkt 1 i 2 pod warunkiem zachowania
obowiązujących przepisów, w tym dotyczących
własności prywatnej;
4) ustala się korzystanie z sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi od
właściwych gestorów sieci i urządzeń warunkami
ogólnymi i technicznymi;
5) na terenach projektowanych inwestycji po
zakończeniu
ich
realizacji,
właścicielom
pozostawionych
ogólnomiejskich
urządzeń
technicznych umożliwić dostęp w celach
konserwacji;
6) budowa, przebudowa, modernizacja oraz remonty
sieci infrastruktury mogą nastąpić na warunkach
właściwego gestora.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę oraz ochrony
przeciwpożarowej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez miejską sieć
wodociągową;
2) przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne poprzez
hydranty nadziemne montowane na sieci
wodociągowej;
3) dostęp do obiektów dla pojazdów uprawnionych
ratowniczo-gaśniczych
z
istniejących
i projektowanych dróg publicznych;
4) obiekty powinny odpowiadać warunkom w zakresie
ochrony
przeciwpożarowej
zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych
ustala się:
1) nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) możliwość korzystania z sieci i przyłączy
kanalizacyjnych
istniejących
w
terenach
sąsiadujących na warunkach określonych przez
gestora sieci.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji
deszczowej;
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do
ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczegółowymi w tym zakresie;
3) oczyszczanie wód deszczowych z terenów
komunikacji
kołowej
poprzez
separatory
zanieczyszczeń.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) dla zasilania realizowanych inwestycji ustala się
lokalizację stacji transformatorowych (15/04 kV);
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2) na terenach objętych planem istnieje możliwość
wydzielenia samodzielnych działek dla stacji
transformatorowych z dojazdem dla służb
eksploatacyjno-remontowych;
3) przyłączenie
odbiorców
do
sieci
elektroenergetycznej
następować
będzie
na
podstawie obowiązujących przepisów, na warunkach
określonych przez gestora sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
możliwość zaopatrzenia w energię cieplną z miejskiej
sieci ciepłowniczej na warunkach określonych przez
gestora sieci, lub indywidualnie z niskoemisyjnych
źródeł lokalnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się
możliwość zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej
średniego i niskiego ciśnienia na warunkach
określonych przez gestora sieci zgodnie z ustawą Prawo
Energetyczne.
8. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne z sieci
telekomunikacyjnych na warunkach określonych
przez gestora sieci;
2) przy
opracowaniu
projektów
budowlanych
zachować normatywne odległości od istniejącej sieci
infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych
telefonii komórkowej z wyłączeniem masztów
wolnostojących
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami odrębnymi.
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
obowiązek
gromadzenia
odpadów
stałych
w pojemnikach na terenach lub działkach oraz ich
usuwanie w systemie oczyszczania stosowanym
w gospodarce komunalnej miasta.
10. W zakresie komunikacji ustala się:
1) miejsca
lokalizacji
zjazdów
publicznych
i indywidualnych w wyznaczone planem drogi
publiczne należy uzgodnić z właściwym zarządcą
drogi;
2) w
drogach
publicznych
(pod
warunkiem
uzgodnienia
miejsca,
zasad
i
warunków
z właściwym zarządcą drogi) dopuszcza się
możliwość lokalizacji:
a) miejsc postojowych,
b) obiektów niezbędnych dla obsługi komunikacji
miejskiej oraz obiektów o funkcji związanej
z obsługa pasażerów,
c) reklam (z wyłączeniem wielkogabarytowych);
3) wszelkie działania dotyczące zasad obsługi
komunikacyjnej oraz organizacji ruchu wymagają
uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi.
§ 9. Ustalenia z zakresu obronności:
1. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne nakazuje się
projektować i realizować z przystosowaniem do
potrzeb obrony cywilnej;
2) ustala się parametry dróg publicznych (szerokości
w liniach rozgraniczających i minimalne szerokości
jezdni) zgodnie z wymogami obrony cywilnej oraz
przeciwpożarowej z zapewnieniem sprawnego ruchu
pojazdów cywilnych oraz pojazdów uprawnionych;
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3) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych
jak w § 8 ust. 2.
2. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej
zawarte w § 8 spełniają wymogi z zakresu obsługi
mieszkańców i obrony cywilnej.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 10. Symbol: 1-UC
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe typu galerie handlowe, w tym
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
obowiązuje
kształtowanie
zabudowy
i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem
podstawowych zasad kompozycji urbanistycznej,
tworzenie funkcjonalnego i przejrzystego układu
budynków, zieleni, ciągów komunikacyjnych.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego: jak w § 6 niniejszej uchwały.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: jak w § 7
niniejszej uchwały.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się możliwość sytuowania budynków na
granicy działki, z wyjątkiem granic, gdzie ta
odległość regulowana jest linią zabudowy;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: min.
5% powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokość zabudowy – maksymalnie 20,0 m, ustala
się wymóg zachowania w szczególnym stopniu
warunków ładu przestrzennego w jego aspekcie
kompozycyjno-estetycznym, rozumianym jako
sposób kształtowania przestrzeni bez użycia
obiektów o uproszczonej, monotonnej architekturze,
zarówno w sferze budowania brył, jakości użytych
materiałów jak i zastosowanej kolorystyki;
4) wysokość
elementu
architektonicznourbanistycznego służącego do identyfikacji obiektu
galerii, przestrzeni z nią związanej w formie
dominanty architektonicznej – maksymalnie 25,0 m;
5) linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy
wg rysunku planu;
6) dachy: nie ustala się szczegółowych wymagań
w zakresie geometrii dachu, pokrycia dachu oraz
kątów nachylenia połaci;
7) elewacje od strony terenów dróg publicznych
wyeksponować architektonicznie;
8) nawierzchnie:
preferowane
z
elementów
rozbieralnych drobnowymiarowych, dopuszcza się
możliwość wykonania litych nawierzchni;
9) dopuszcza się umieszczanie reklam, w tym
wielkogabarytowych.
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7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych: nie dotyczy.
8. Zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości:
1) dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów;
2) nie ustala się szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości.
9. Szczegółowe
warunki
zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakazy zabudowy: nie ustala się.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) drogi i miejsca postojowe:
a) zjazdy i obsługa komunikacyjna: ustala się po
jednym zjeździe z ulic: Kapitulnej, Długiej oraz
Planty,
b) ustala się zjazd z ulicy Kapitulnej na odcinku, na
którym szerokość ulicy Kapitulnej w liniach
rozgraniczających wynosi 30 m,
c) miejsca postojowe:
- ustala się 1 miejsce postojowe na każde
20 m2
powierzchni
sali
sprzedaży
w obiektach handlowych o powierzchni sali
sprzedaży równej lub większej niż 2000 m2,
- ustala się 1 miejsce postojowe na każde
20 m2 powierzchni użytkowej obiektu handlu
i usług o powierzchni sali sprzedaży
mniejszej niż 2000 m2;
2) infrastruktura techniczna: jak w § 8 niniejszej
uchwały.
11. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
zakaz
lokalizacji
zabudowy
tymczasowej
z wyłączeniem obiektów służących prowadzonej
działalności.
12. Granice terenów pod budowę obiektów
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym: granice terenów pod budowę obiektów
handlowych
wielkopowierzchniowych,
w
tym
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 pokrywają
się z liniami rozgraniczającymi terenu.
13. Stawka procentowa: 30%.
§ 11 Symbol: 2-KD-G*
1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej –
głównej – ul. Długa.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: jak w § 7
niniejszej uchwały.
3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie ustala się.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi oraz
zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających wg oznaczeń
na rysunku planu;
2) jedna jezdnia o szerokości min. 7,0 m, chodniki po
obu stronach jezdni;
3) ustala się możliwość lokalizacji miejsc postojowych
w pasie drogowym ulicy na zasadach określonych
przez właściwego zarządcę drogi;
4) ustala się możliwość budowy ścieżki rowerowej.
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5. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości: zakaz wtórnych podziałów za
wyjątkiem podziałów dotyczących realizacji pasa
drogowego.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej: jak w § 8
niniejszej uchwały.
7. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zakaz
lokalizacji
zabudowy
tymczasowej
z wyłączeniem obiektów niezbędnych dla obsługi
komunikacji miejskiej;
2) nie
ustala
się
terminów
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów.
8. Stawka procentowa: 0%.
§ 12. Symbol: 3-KD-G*
1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej –
głównej – ul. Kapitulna.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: jak w § 7
niniejszej uchwały.
3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie ustala się.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi oraz
zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 25 m, 30 m
- wg oznaczeń na rysunku planu;
2) jezdnia o szerokości min. 7,0 m, chodniki po obu
stronach jezdni;
3) ustala się możliwość lokalizacji miejsc postojowych
w pasie drogowym ulicy na zasadach określonych
przez właściwego zarządcę drogi;
4) ustala się możliwość budowy ścieżki rowerowej.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości: zakaz wtórnych podziałów za
wyjątkiem podziałów dotyczących realizacji pasa
drogowego.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej: jak w § 8
niniejszej uchwały.
7. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zakaz
lokalizacji
zabudowy
tymczasowej
z wyłączeniem obiektów niezbędnych dla obsługi
komunikacji miejskiej;
2) nie
ustala
się
terminów
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów.
8. Stawka procentowa: 0%.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 13 Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

Poz. 1871

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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załącznik nr 3
do uchwały XXXIV/229/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 21 września 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miasta Włocławek
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 165199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), Rada Miasta Włocławek określa
następujący sposób realizacji i finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą do
zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
przewidziane na podstawie planu stanowią:
1) dla projektu planu w zakresie infrastruktury
drogowej przewiduje się modernizację, rozbudowę
i budowę systemu komunikacji – dotyczy dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2 i 3 KD-G*;
2) w zakresie infrastruktury technicznej ustala się
budowę nowych sieci oraz modernizację sieci
infrastruktury
technicznej,
na
warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Docelowo zakłada się modernizacje ulic Długiej
i Kapitulnej, w tym nawierzchni, chodników, zatok
postojowych, przebudowę urządzeń infrastruktury
technicznej.
Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym
zakresie, w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).
Sposób
realizacji
inwestycji
będzie
wynikał
z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący
dobrą jakość wykonania.
Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana
z budżetu miasta Włocławek, z dopuszczeniem
porozumień finansowych zawartych z innymi
podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
1865
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publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
(Dz.U. Nr 267, poz. 2251).
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu
objętego planem w paliwo gazowe, energię elektryczną
oraz ciepło będzie realizowane ze środków finansowych
poszczególnych
przedsiębiorstw
posiadających
wymaganą koncesję, z dopuszczeniem porozumień
finansowych zawartych z innymi podmiotami.
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze środków
własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego,
z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych
z poszczególnymi podmiotami.
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UCHWAŁA Nr LII/782/09
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na
terenie Bydgoszczy.
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86,
poz. 720) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
uchwala się, co następuje:

Kategoria drogi

Drogi Gminne
Drogi Powiatowe
Drogi
Wojewódzkie
Drogi Krajowe

pas drogowy w tym
torowiska, pobocza,
chodniki, place, zatoki
postojowe, autobusowe,
ścieżki rowerowe, ciągi
piesze i jezdnie przy
zajęciu powierzchni do
20% szerokości
0,40 zł/m2
0,40 zł/m2

pas drogowy w tym
torowiska, pobocza,
chodniki, place, zatoki
postojowe, autobusowe,
ścieżki rowerowe, ciągi
piesze i jezdnie przy
zajęciu powierzchni do
50% szerokości
1,73 zł/m2
1,73 zł/m2

0,80 zł/m2

2,13 zł/m2

3,47 zł/m2

0,80 zł/m2

2,13 zł/m2

3,47 zł/m2

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta

1866

§ 1. W uchwale nr XXV/622/04 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
dróg
publicznych
na
terenie
Bydgoszczy
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 61, poz. 1070) zmienionej
uchwałami: nr XXXVII/815/04 z dnia 24 listopada
2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 126, poz. 2203),
nr XXXVIII/846/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 2,
poz. 38)
i nr LXXIII/1377/06 z dnia września 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 136, poz. 2036) - § 2a
otrzymuje brzmienie:
„2a. Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym
związanych z budową urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, w okresie od dnia
1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wynoszą:

pas drogowy w tym torowiska,
pobocza, chodniki, place, zatoki
postojowe, autobusowe, ścieżki
rowerowe, ciągi piesze i jezdnie
przy zajęciu powierzchni
powyżej 50% do całkowitego
zamknięcia
3,07 zł/m2
3,07 zł/m2
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UCHWAŁA Nr XXX/160/09
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572
i Nr 97, poz. 800), w uzgodnieniu ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego - Zarządem w GolubiuDobrzyniu uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Radomin, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r.
Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r.
Nr 52, poz. 422);
2) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97,
poz. 800);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) wynagrodzenie minimalne – wysokość minimalnego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty z tytułem
zawodowym
magistra
z
przygotowaniem
pedagogicznym określone w załączniku do
rozporządzenia;

5) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Radomin;
pojęcie to obejmuje również placówkę.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
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3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
3. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
prac
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełniania warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
5. Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może
przekraczać 20% wynagrodzenia minimalnego.
6. Ustala się łączną pulę środków finansowych
przeznaczoną na wypłatę dodatków motywacyjnych
w poszczególnych szkołach w wysokości 3%
wynagrodzenia
minimalnego ogółu nauczycieli
zatrudnionych w danej szkole.

Poz. 1873

7. Pulę środków przeznaczonych na dodatki
motywacyjne dla dyrektorów tworzy się przez
pomnożenie liczby stanowisk dyrektorskich przez 5%
wynagrodzenia zasadniczego każdego dyrektora.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora szkoły:
a) do 100 uczniów – od 25% do 40%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z pełnymi kwalifikacjami,
b) od 101 do 150 uczniów – od 25% do 45%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z pełnymi kwalifikacjami,
c) od 151 do 200 uczniów – od 25% do 50%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z pełnymi kwalifikacjami,
d) od 201 do 250 uczniów – od 25% do 55%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z pełnymi kwalifikacjami,
e) dyrektora szkoły sprawującego nadzór nad
dowozem uczniów zwiększa się dodatek o 10%
jego wynagrodzenia zasadniczego;
2) wychowawcy klasy:
a) do 15 uczniów – w wysokości 37,50 zł,
b) powyżej 15 uczniów – w wysokości 75,00 zł;
3) opiekuna stażu – w wysokości 70,00 zł;
4) do ogólnej liczby uczniów określonych w pkt 1) i 2)
zalicza się również dzieci oddziałów przedszkolnych
i przedszkola.
3. Dodatek funkcyjny z
tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę
odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
5. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach, określonych w § 8 i § 9
rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości
dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach
określonych w ust. 1.
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3. Wysokość dodatku wynosi: za nauczanie
indywidualne przysługuje dodatek w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego do ilości przepracowanych
godzin (orzeczenie do kształcenia specjalnego).
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
5. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
6. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego
w ust. 1 nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych
dodatków.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw

§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie realizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.

§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Zaworski
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UCHWAŁA Nr XXX/161/09
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800),
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. W budżecie Gminy Radomin tworzy się
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród przez:
1) organ prowadzący – 20% funduszu;
2) dyrektorów – 80% funduszu.

2. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, których mowa w ust. 1 pkt 1 – Wójt
Gminy;
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 –
dyrektor.
§ 2. Nagroda, o której mowa w § 1, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu przez
niego w szkole co najmniej roku, który posiada
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia
odpowiednio co najmniej trzy z następujących
kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
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a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
1868
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b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
§ 3.1. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznaje
się
z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą Wójta
może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Zaworski
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UCHWAŁA Nr XXX/162/09
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania
i wypłacania.
Na podstawie art. 54 i art. art. 30 ust. 6 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800),
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin w:
1) Publicznym Gimnazjum w Radominie;
2) Zespole Szkół z siedzibą w Dulsku;
3) Szkole Podstawowej w Radominie;
4) Szkole Podstawowej w Płonnem
i
posiadającemu
kwalifikacje
wymagane
do
zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 20,00 zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 30,00 zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 40,00 zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 50,00 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
współmałżonka
oraz
dzieci
i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
4. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować
dyrektora szkoły o zmianie stanu rodziny, natomiast
dyrektor zobowiązany jest poinformować o powyższym
Wójta Gminy.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącego także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującego, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi
dodatek
przyznaje
dyrektor,
a dyrektorowi – Wójt Gminy.
7. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1869

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
8. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej.
W
przypadku
jednak,
gdy
z nauczycielem powołanym do służby, zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogusław Zaworski
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UCHWAŁA Nr XXXII/207/2009
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 16 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40
ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 711, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241), uchwala się Statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.

5. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dąbrowa
Biskupia.

§ 1. Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Dąbrowie Biskupiej zwany dalej „Ośrodkiem” został
utworzony na podstawie uchwały nr IX/54/90 Gminnej
Rady Narodowej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 19 marca
1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.

§ 5.1. Cele działalności określone w § 4 Ośrodek
realizuje wykonując zadania własne o charakterze
obowiązkowym, zadania własne oraz zadania zlecone
Gminie.
2. Ośrodek prowadzi diagnostykę jednostkową
i środowiskową.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa
regulujących działalność w zakreie pomocy społecznej
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym,
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych;
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych;
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów;
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie;
8) innych przepisów określających zadania z zakresu
pomocy społecznej;
9) niniejszego Statutu.

§ 6. W realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej Ośrodek współpracuje na zasadach
partnerstwa
z
organizacjami
społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, i innymi
Kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami
fizycznymi, prawnymi, jednostkami pomocniczymi oraz
Urzędem Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

§ 3.1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną
wykonującą zadania w zakresie pomocy społecznej.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową.
3. Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka
sprawuje w zakresie:
1) zadań zleconych – Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
2) zadań własnych – Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia.
4. Siedziba Ośrodka znajduje się w Dąbrowie
Biskupiej przy ul. Topolowej 2, 88-133 Dąbrowa
Biskupia.

§ 4. Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne środki , możliwości
i uprawnienia;
2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze
środowiskiem.

§ 7.1. Pracą Ośrodka kieruje jego Kierownik.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy
Dąbrowa
Biskupia
oraz
jest
jego
zwierzchnikiem służbowym.
3. Podczas nieobecności Kierownika Ośrodka pracą
Ośrodka kieruje zastępca Kierownika.
§ 8. Kierownik
Ośrodka
ustala
regulamin
organizacyjny
Ośrodka
określając
strukturę
organizacyjną i zasady jego funkcjonowania.
§ 9.1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka
określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Kierownik Ośrodka wykonuje w stosunku do
pracowników Ośrodka czynności z zakresu prawa
pracy.
§ 10.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
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2. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej
i zadania własne o charakterze obowiązkowym są
finansowane ze środków własnych Gminy.
3. Ośrodek posiada odrębne rachunki bankowe dla
określonych zadań.

Poz. 1876,1877

2. Ośrodek, wykonuje zadania własne Gminy
w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami
Wójta Gminy.
§ 13. Traci moc uchwała nr XXVIII/241/2001 Rady
Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.

§ 11.1. Podstawą działalności finansowej Ośrodka
jest roczny plan finansowy opracowany przez
Kierownika i Głównego księgowego Ośrodka. Plan
finansowy musi być zgodny z układem wykonawczym
budżetu Gminy.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza
na
tej
podstawie
sprawozdania
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zasady zmian planu finansowego określają
odrębne przepisy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

§ 12.1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy
coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
1870

1877
1871

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2009
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 16 października 2009 r.
w sprawie aktu utworzenia Miejsko-Gminnej Biblioteki w Janikowie i nadania Statutu.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust.2 pkt 9 lit. „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52,
poz. 420) art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 i 3
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539, zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600) Rada Miejska uchwala, co następuje:

c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i prowadzenie
działalności informacyjnej o zbiorach własnych
i innych bibliotek,
d) wspomaganie systemu edukacji narodowej,
e) pomnażanie
i
popularyzowanie
dziedzictwa
kulturowego,
f) współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami
kultury.
3. Biblioteka jest finansowana w formie dotacji
z budżetu gminy Janikowo, a także z dochodów
własnych z prowadzonej działalności i innych źródeł.

§ 1.1. Tworzy się Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Janikowie z siedzibą w Janikowie
ulica Dworcowa 1, z filiami w: Janikowie ulica
Przemysłowa 26 i Kołodziejewie ulica Szkolna 7
działającą w formie samorządowej instytucji kultury.
Teren działania Biblioteki obejmuje gminę Janikowo.
2. Zakres działania Biblioteki to:
a) gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych, mi oraz instytucjami kultury.
b) zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
mieszkańców,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

§ 2. Miejsko-Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w Janikowie nadaje się Statut w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

się

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Jaszcz
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załącznik
do uchwały nr XXXI/222/2009
Rady Miejskiej w Janikowie
z 16 października 2009 r.
STATUT MIEJSKO-GMINNEJ BIBILOTEKI
PUBLICZNEJ W JANIKOWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Miejsko-Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Janikowie, zwana dalej "Biblioteką" jest
samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie
krajowej sieci bibliotecznej
2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Janikowo,
a terenem jej działania, miasto i gmina Janikowo
w powiecie inowrocławskim w województwie
kujawsko-pomorskim.
§ 2.1. Organizatorem Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej jest Rada Miejska w Janikowie.
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest
jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Janikowo
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest
Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury
i posiada osobowość prawną.
Rozdział II
CEL I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 3.1. Biblioteka jest główną biblioteką miasta
i gminy Janikowo. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa
oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej
i systemu informacyjnego.
2. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje
dziedzictwo kulturalne powstałe na terenie miasta
i gminy Janikowo, bądź będące w ścisłym związku
z historią i tradycją naszego regionu.
§ 4. Do podstawowych zadań Biblioteki należy
w szczególności:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie
materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek
kulturalny, naukowy i gospodarczy własnego regionu.
2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na
miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem
szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych,
3. Prowadzenie
działalności
informacyjnobibliotecznej,
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa,
5. Udzielanie pomocy metodycznej i instruktażowej
oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego nad
podległymi filiami bibliotecznymi.
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6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa,
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
8. Biblioteka może podejmować inne działania dla
zaspokajania potrzeb czytelników.
Rozdział III
ORGANY BIBLIOTEKI, ZARZĄDZANIE
I JEJ ORGANIZACJA
Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki
sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo.
§ 5.1. Biblioteką kieruje Kierownik Biblioteki, jest
za nią odpowiedzialny i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo powołuje
i odwołuje Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz określa jego zakres czynności
i odpowiedzialności służbowej.
3. Kierownik wykonuje swoje zadania przy
pomocy kierowanej przez siebie instytucji.
4. Kierownik Biblioteki zatrudnia, awansuje
i zwalnia pracowników Biblioteki oraz wykonuje
względem nich wszelkie czynności prawne wynikające
z Kodeksu Pracy.
§ 6.1. Do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie
Kierownik lub jego pełnomocnik działający w granicach
udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie
mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań
finansowych, do skuteczności oświadczenia woli
wymagana jest kontrasygnata księgowego.
3. Księgowy działa w ramach kompetencji
określonych
w
Regulaminie
Organizacyjnym
i udzielonych mu przez Kierownika upoważnień,
ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane
decyzje i skutki swoich działań.
§ 7.1. Biblioteka realizuje statutowe zadania
poprzez:
1) Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Janikowie
2) Filię w Janikowie
3) Filię w Kołodziejewie
2. Szczegółową strukturę organizacyjną określa
Regulamin Organizacyjny Biblioteki nadany przez
Kierownika po zaciągnięciu opinii Burmistrza Gminy
i miasta Janikowo
§ 8. W Bibliotece zatrudnia się pracowników
działalności podstawowej, administracyjnej oraz
pracowników obsługi.
§ 9. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni
posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk
i
pełnionych
funkcji
określonych
w odrębnych przepisach.
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§ 10. Wynagrodzenia
pracowników
Biblioteki
określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez
Kierownika Biblioteki, zatwierdzony przez Burmistrza
Janikowa.
§ 11. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie,
czytelnie, oddziały i filie biblioteczne.
Rozdział IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 12.1. Biblioteka prowadzi w szczególności
działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową w ramach posiadanych środków.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest
plan jej działalności zatwierdzony przez Kierownika
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
4. Kierownik składa Organizatorowi roczne
sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki.
§ 13.1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki
jest plan finansowy.
2. Plan finansowy Biblioteki zawiera w miarę
potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan
remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan
inwestycji.
3. Biblioteka prowadzi rachunkowość według
ogólnie obowiązujących zasad określonych w ustawie
o rachunkowości.
4. Księgowość jest prowadzona według Planu Kont
dla Instytucji Kultury.
§ 14. Działalność Biblioteki finansowana jest
z budżetu gminy, dotacji celowych pozyskanych
z Narodowej Biblioteki Publicznej, z dochodów
własnych i innych źródeł.
§ 15.1. Usługi
Miejsko
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w zakresie realizowanych celów są
bezpłatne.
2. Opłaty mogą być pobierane:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne oraz
wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczanie materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały
biblioteczne;
4) za nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały
biblioteczne.
Rozdział V
NADZÓR NAD BIBLIOTEKĄ
§ 16.1. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjnofinansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami
budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;
1871
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2) przestrzeganie
obowiązujących
przepisów
dotyczących
organizacji
pracy
i
spraw
pracowniczych.
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych,
Burmistrz ma prawo wydelegować pracowników
Urzędu Miejskiego, do których obowiązków
służbowych należą sprawy finansów.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
1) wstępu do Biblioteki w godzinach otwarcia,
2) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu
nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych
sporządza się protokół, który podpisuje osoba je
przeprowadzająca
oraz
Kierownika
Biblioteki.
Kierownik ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień,
a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego
podpisania.
6. Treść protokołu, wraz ze stanowiskiem
Kierownika rozpatruje Burmistrz Gminy i Miasta,
wydając stosowne zalecenia.
§ 17. Nadzór merytoryczny nad Miejsko Gminną
Biblioteką Publiczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Bydgoszczy
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej
inicjatywy Kierownik Biblioteki.
2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu
wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi opiniami Kierownik przedkłada za
pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem
o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Statutu.
4. Zmiany Statutu mogą być przeprowadzone
w trybie właściwym dla jego ustalenia (nadania).
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz
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UCHWAŁA Nr XXV/137/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 30 ust. 6
i art. 54 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.2), w uzgodnieniu
ze
Związkiem
Nauczycielstwa
Polskiego
Międzygminnym Oddziałem w Rypinie uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Skrwilno zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz
wypłacania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 ze. zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Skrwilno;
pojęcie to obejmuje również przedszkole.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 5.1. W każdej szkole tworzy się fundusz
przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
w wysokości nie mniejszej niż 3% planowanych
środków wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
zwiększone o środki na dodatki motywacyjne dla
dyrektorów szkół.
2. Przyznanie
nauczycielowi
dodatku
motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole co najmniej 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia
kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Przy ustaleniu prawa do dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli lub jego wysokości uwzględnia się:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań, związanych z realizowanym procesem
dydaktycznym;
3) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz
właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkole publicznej;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
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10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowanie we współpracy
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku
lokalnym.
5. Przy
ustaleniu
wysokości
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami
wymienionymi w ust. 4 i odnoszącymi się również do
stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności
od spełnienia niżej wymienionych kryteriów,
a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły
rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym
i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw
osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich
i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok.
7. Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż
3% i nie wyższy niż 20% otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania
warunków, o których mowa w § 5, dla nauczycieli
ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora – Wójt.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 6.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie danej szkoły przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Dodatek
funkcyjny
przysługuje
także
nauczycielom
z
tytułu
wykonywania
zadań,
wychowawcy klasy, opiekuna stażu.
3. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielowi,
któremu
czasowo
powierzono
obowiązki dyrektora lub powierzono te obowiązki
w zastępstwie w stawce i na zasadach przewidzianych
dla danego stanowiska lub pełnionej funkcji.
4. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
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1) dyrektora szkoły – od 10% do 60% otrzymywanego
wynagrodzenia zasadniczego;
2) wicedyrektora szkoły –od 10% do 50%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
3) wychowawcy
klasy4%
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magistra
z przygotowaniem pedagogicznym;
4) opiekuna stażu – 2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela
dyplomowanego,
magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
5. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły oraz
nauczycielom wskazanym w § 6 ust. 3 ustala wójt.
6. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty
Nauczyciela, w wysokości do 20% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od stopnia trudności realizowanych
prac lub zajęć.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących
zajęcia w klasach łączonych;
2) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie
indywidualne uczniów zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
4. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli,
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
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Rozdział 7
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
§ 9.1. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach wójt, albo
dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym
czasie.
2. Wysokość nagrody wójta nie może być wyższa
niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
być
wyższa
niż
100%
minimalnej
stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
Rozdział 8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
pracy nie niższym niż połowa tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na
terenie gminy Skrwilno i posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3%;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 4%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 5%,
średniego
wynagrodzenia
nauczyciela
stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o których mowa w § 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
3) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego współmałżonka nie pracujące
dzieci, będące studentami, do czasu ukończenia
studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w § 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi
dodatek
przyznaje
dyrektor,
a dyrektorowi - wójt.
6. Do wniosku, o którym mowa w § 5 nauczyciel
dołącza oświadczenie dotyczące jego stanu rodzinnego
określonego zgodnie z zasadami określonymi w§ 3.
1872
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7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa w § 3 nauczyciel powiadamia dyrektora,
a nauczyciel będący dyrektorem wójta. Powiadomienia
nauczyciel dokonuje na piśmie. W przypadku nie
powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny,
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
8. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień
miesiąca od tego dnia.
9. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:
1) w okresie niewykonywania pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby;
3) pobierania zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego,
opieki nad chorym członkiem rodziny;
4) korzystania z urlopu wychowawczego;
5) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej,
w
przypadku
jednak,
gdy
z nauczycielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,
na który umowa ta była zawarta.
§ 11. Traci moc uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy
Skrwilno z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
(Dz.U.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 45, poz. 966)
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrwilno.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Liszewski
1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, oraz
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689
i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800.
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UCHWAŁA Nr XXV/138/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 49 ust. 2
w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
których organem prowadzącym jest gmina Skrwilno.
§ 2. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody
wójta;
2) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
§ 3. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może
być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej roku, który wyróżnia się w pracy
pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej
5 niżej wymienionych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
§ 4. Wnioski o nagrodę wójta lub dyrektora szkoły
mogą składać: organy szkoły i organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
§ 5. Wnioski o nagrodę wójta składa się w Urzędzie
Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
§ 6. Wnioski o nagrodę, o której mowa w § 3,
należy składać do dnia 20 września każdego roku
i winny zawierać: imię i nazwisko oraz stanowisko
nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela,
przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia oraz
szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
§ 7. Wójt oraz dyrektor szkoły może przyznać
nagrodę z własnej inicjatywy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrwilno.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2

Przewodniczący Rady
Henryk Liszewski
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,

Poz. 1879,1880
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, oraz
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689
i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 572, Nr 97,
poz. 800.

1873

1880
1874

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO we WŁOCŁAWKU
z dnia 26 października 2009 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny przeprowadzonych w dniu 25 października
2009 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy
we Włocławku podaje do publicznej wiadomości
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Osięciny przeprowadzonych w dniu 25 października
2009 r.
I.
A Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów
zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
C Wybrano 1 radnego.
D Uprawnionych do głosowania było 384 osób.
E Wydano kart do głosowania 169 wyborcom.
F W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych
wyjętych z urny) 169, to jest 44,01% uprawnionych
do głosowania.
G Głosów ważnych oddano 162, to jest 95,86%
ogólnej liczby głosów oddanych.
H Głosów nieważnych oddano 7, to jest 4,14% ogólnej
liczby głosów oddanych.
1874

II.
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 9, w którym wybierano 1 radnego
A Wybory odbyły się.
B Głosowanie przeprowadzono.
C W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych)
169.
D Głosów ważnych oddano 162.
E Radnym został wybrany :
z listy 2 KWW "LUDOWCY"
1) SZMIDT Jerzy Marian
F W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy we Włocławku
Jolanta Górska
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327
i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111
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