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nr XXXI/218/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Włocławek
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nr XXXI/224/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Włocławek
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uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

4711
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w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
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nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na
2010 r.
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nr XXVI/204/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie opłaty targowej
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nr XXVI/208/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi, wicedyrektorowi
szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także
nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku
realizacji tych zajęć

4726

nr XXVI/215/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski

4728

nr XXXVII/524/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4730

nr XXXVII/525/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie
Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso

4731

nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia
stawek i zasad poboru tej opłaty

4732

nr XXXVII/528/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Inowrocławskiego Domu Kultury
w Inowrocławiu

4732

nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu

4733

nr XXIV/254/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
na rok 2010 r.

4736

nr XXIV/255/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
celem obniżenia podatku rolnego na 2010 r.

4737

nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości
stawek opłaty targowej

4737

nr XXIV/257/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości
stawek opłaty od posiadania psów

4738

nr XXIV/258/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego
podatku
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zarządzenie nr 305 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

4740

z dnia 10 listopada 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie
zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
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UCHWAŁA Nr XXXI/218/09
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy na terenie gminy Włocławek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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, 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), w związku
z 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 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
art. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1411, z 2008 r. Nr 93, poz. 585) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Pomoc de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy
Włocławek, przewidziana uchwałą, będzie udzielana
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379, z 28 grudnia
2006 r., str. 5-10) zwanego dalej Rozporządzeniem.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) mikroprzedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę,
którego
charakteryzuje
stan
zatrudnienia do 10 osób i roczny obrót/całkowity
bilans roczny nie przekracza 2 mln euro;
2) małym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę,
którego
charakteryzuje
stan
zatrudnienia od 11 do 50 osób i roczny
obrót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln
euro;
3) średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę,
którego
charakteryzuje
stan
zatrudnienia od 51 do 250 osób i roczny obrót nie
przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 43 mln euro;
4) dużym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę,
którego
charakteryzuje
stan
zatrudnienia powyżej 250 osób;
5) utworzeniu nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją - należy przez to rozumieć
zatrudnienie nowych pracowników na podstawie

umowy o pracę w związku z nową inwestycją po
wejściu w życie uchwały, przy czym warunek
utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za
spełniony, jeśli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost
netto liczby pracowników w odniesieniu do
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających fakt nabycia uprawnień do
zwolnienia, w przeliczeniu na pełne etaty – bez
uwzględnienia pracowników znajdujących się
w okresie wypowiedzenia.
§ 3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech
kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty
200 tys. euro, a dla działających w sektorze transportu
drogowego kwoty 100 tys. euro.
§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
w ramach pomocy de minimis grunty, budynki lub ich
części i budowle należące do przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy
Włocławek, z zastrzeżeniem § 11.
§ 5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie
mogą otrzymać przedsiębiorcy:
1) znajdujący się w trudnej sytuacji, w rozumieniu
pkt 9-11 wytycznych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz. UE C 244
z 1.10.2004, s.2);
2) działający w dziedzinie produkcji podstawowej
produktów rolnych wymienionych w załączniku 1
do Traktatu;
3) działający
w
dziedzinie
przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku 1 do Traktatu
w przypadku gdy:
a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie
ceny lub ilości takich produktów zakupionych od
producentów surowców lub wprowadzanych na
rynek przez podmioty gospodarcze objęte
pomocą,
b) przyznanie pomocy zależy od faktu jej
przekazania w części lub w całości producentom
surowców;
4) prowadzący działalność w sektorach: rybołówstwa
i akwakultury oraz węgla;
5) prowadzący działalność związaną z wywozem do
Państw trzecich lub państw członkowskich
w sytuacji, gdy pomoc byłaby bezpośrednio
związana z ilością wywożonych produktów,
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub
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innymi
wydatkami
bieżącymi
związanymi
z prowadzeniem działalności eksportowej;
6) prowadzący
działalność
uwarunkowaną
pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
7) prowadzący działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarowego w sytuacji, gdy
pomoc przeznaczona byłaby na nabywanie
pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego;
8) prowadzący działalność gospodarcza, którzy na
dzień złożenia wniosku o zastosowanie zwolnienia
posiadają zaległości w płatnościach należności
stanowiących dochody budżetu gminy Włocławek,
opłatach publicznych na rzecz właściwego urzędu
skarbowego
oraz
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych.
§ 6. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na
podstawie uchwały:
1) zgłoszenie organowi podatkowemu – Wójtowi
Gminy Włocławek, zamiaru korzystania z pomocy
przed rozpoczęciem inwestycji;
2) utworzenie na terenie gminy Włocławek nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją
w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia
inwestycji;
3) utrzymanie zwiększonego zatrudnienia przez okres,
co najmniej 3 lat, licząc od dnia utworzenia nowych
miejsc pracy;
4) złożenie wniosku o przyznanie pomocy na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia,
w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca
pracy wraz z dołączeniem dokumentów:
a) tytułu prawnego do nieruchomości,
b) pozwolenia na użytkowanie budynku oraz
budowli,
c) wypisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej,
d) oświadczenia, że będzie prowadził działalność
gospodarczą
w
nieruchomości
objętej
zwolnieniem przez cały okres jego trwania oraz,
że nieruchomość nie będzie w tym okresie
wynajmowania, poddzierżawiania oraz zbyta,
e) oświadczenia, że podmiot nie powstał w wyniku
przekształcania
innych
podmiotów
gospodarczych,
f) korekty
informacji
o
nieruchomościach
i
obiektach
budowlanych
IN-1,
dane
o
zwolnieniach
podatkowych
w podatku od nieruchomości – w przypadku, gdy
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna,
g) korekty deklaracji na podatek od nieruchomości
DN – 1 i dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości – w przypadku, gdy
przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka
organizacyjna lub spółka niemająca osobowości
prawnej,
h) uwierzytelnionych kserokopii deklaracji ZUS
z ostatnich 12 miesięcy,
i) oświadczenia o pomocy de – minimis otrzymanej
w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych,
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wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami
o pomocy de minimis, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
j) informacji o otrzymanej innej pomocy publicznej
dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą w związku z realizacją
których udzielana jest pomoc de minimis albo
informacją o nieotrzymaniu pomocy publicznej,
na formularzu stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca
2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej
pomocy
publicznej
oraz
informacji
o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. z 2007 r. Nr 61,
poz. 413),
k) oświadczenia, iż przedsiębiorca nie podlega
wyłączeniom wynikającym z § 5 uchwały,
l) zaświadczenia od właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o braku zaległości podatkowych.
§ 7.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1
przysługuje na okres 2 lat jeżeli:
a) utworzono co najmniej 2 nowe miejsca pracy –
w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
b) utworzenie co najmniej 3 nowe miejsca pracy
w przypadku małego przedsiębiorcy,
c) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy
w przypadku średniego przedsiębiorcy.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów, przez
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest
wyższa od kwoty zwolnienia z podatku od
nieruchomości.
3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników
należy rozumieć dwuletnie koszty wynagrodzeń brutto
oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem,
poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc
otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.
§ 8. Przedsiębiorca
zobowiązany
jest
do
przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy
dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny
pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania
i monitorowania.
§ 9. Zwolnienia z podatku od nieruchomości
przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym
przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia według
programu określonego niniejszą uchwałą.
§ 10. Zwolnienie od podatku przyznaje się na
wniosek podatnika złożony wraz z załącznikami
określonymi w § 6 pkt 4 niniejszej uchwały.
§ 11. Prawo do zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w § 1, nie obejmuje
nieruchomości zajętych na:
- stacje paliw,
- działalność bankową,
- działalność instytucji finansowych,
- działalność handlową detaliczną i działalność
handlową hurtową.
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§ 12.1. Przedsiębiorca w okresie korzystania
ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na
podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany
każdego roku do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca,
pod
rygorem
zwrotu
pomocy,
przedkładać
zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w § 6
pkt 4 niniejszej uchwały oraz oświadczenie, że nie
znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244
z 01.10.2004) wraz z oświadczeniem o utrzymaniu
zwiększonego stanu zatrudnienia, o którym mowa z § 6
pkt 3, a nadto zobowiązany jest do:
a) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de
minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres
objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie
14 dni od dnia otrzymania pomocy,
b) pisemnego powiadomienia o utracie warunków do
zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania
okoliczności powodujących taką utratę,
c) przekazania
imiennej
listy
pracowników
zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach
pracy na koniec danego roku.
2. Przy
zachowaniu
wszystkich
warunków
wynikających z mniejszej uchwały, organ udzielający
pomocy wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie
o udzieleniu pomocy de minimis w terminie dwóch
miesięcy od nabycia zwolnienia.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia
przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za
okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia
wraz z odsetkami za zwłokę obowiązujących dla
zaległości podatkowych.
4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe
oświadczenie lub informacje co do spełnienia
warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od
podatku, traci do niego prawo za cały okres zwolnienia.
5. W przypadku otrzymania w trakcie roku
podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość,
przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu stanowiącej
nadwyżkę pomocy „de minimis” ponad ogólną kwotę,
w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na
zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy
publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę
podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę,
określonymi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 ze zm.).
§ 13.1. Zwolnienie w podatku od nieruchomości cofa
się w przypadku:
a) niedotrzymania przez przedsiębiorcę terminu
przedłożenia
dokumentów
wymienionych
w
niniejszej
uchwale
lub
przedłożenia
nieprawdziwych danych,
b) likwidacji miejsc pracy – nie utrzymania
zwiększonego zatrudnienia przez okres wskazany
w § 6 pkt 3 uchwały,
1881
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c) nieterminowego uiszczania należnych Gminie
podatków i opłat z uwzględnieniem uzyskanych ulg.
2. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zwolnienie
w trybie niniejszego paragrafu, nie może się ubiegać
o kolejne zwolnienie.
3. Wykorzystane zwolnienie, w warunkach,
o których mowa w ust 1, staje się zaległością podatkową
i podlega wpłacie wraz odsetkami za zwłokę od dnia
powstania zobowiązania podatkowego do budżetu
Gminy, w ciągu 14 dni od dnia wezwania do zapłaty
przez organ podatkowy.
§ 14. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 może być
przyznane najwyżej jeden raz.
§ 15. Zobowiązuje się Wójta Gminy Włocławek do
składania Radzie Gminy w terminie do 30 marca
corocznego sprawozdania o skutkach finansowych
zwolnień udzielonych na podstawie mniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włocławek.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do
dnia 31 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska
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UCHWAŁA Nr XXXI/224/09
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Włocławek.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Dz.U. 2004 r.
69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917
i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 56,
poz. 458 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, zm. Dz.U. 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, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i 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. 372, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Świadczenia
oddziałów
przedszkolnych
prowadzonych przez gminę Włocławek w zakresie
realizacji
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego, o której mowa w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia
ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2.1. Odpłatne
są
świadczenia
oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez gminę Włocławek
w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące
koszty
następujących
zajęć
opiekuńczowychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania
otaczającym światem;
3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające
uzdolnienia dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
5) zabawy
tematyczne,
wspomagające
rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Wysokość opłaty za świadczenia, o których
mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3 wynosi
miesięcznie:
- 60 zł za pierwsze dziecko z rodziny,
- 50 zł za każde następne dziecko z rodziny.
3. Na opłatę, o której mowa w ust. 2 składają się
koszty zatrudnienia wychowawców i opiekunów
prowadzących zajęcia w czasie wykraczającym poza
ogólną liczbę godzin wynikającą z minimum
programowego. Opłata nie obejmuje kosztów
przygotowania wyżywienia oraz kosztów innych zajęć
dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych,
rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.
§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 wnosi
się miesięcznie z góry do dnia 15 danego miesiąca.
2. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale
przedszkolnym opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dnia absencji
dziecka.
3. Wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności
dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, o której
mowa w § 2, ust. 2, przez liczbę dni roboczych oddziału
przedszkolnego w danym miesiącu.
4. Zmniejszenie kwoty odpłatności z tytułu
nieobecności dziecka w danym miesiącu następuje
poprzez pomniejszenie opłaty za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
§ 4. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor
Zespołu Szkół przy którym funkcjonuje oddział
przedszkolny w porozumieniu z Rada Rodziców, na
podstawie
sporządzonej
kalkulacji
kosztów
uwzględniającej normy żywieniowe.
§ 5.1. Opłatę, o której mowa w § 4 wnosi się
miesięcznie z góry do dnia 15 danego miesiąca.
2. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu (niezależnie od liczby dni tej
nieobecności) stawka żywieniowa w miesiącu
następującym po miesiącu w którym dziecko było
nieobecne podlega zmniejszeniu za każdy dzień
absencji dziecka w miesiącu poprzednim.
3. Wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności
dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, ustaloną
stosownie do § 4 poprzez liczbę dni roboczych oddziału
przedszkolnego w danym miesiącu.
4. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 4
niniejszej uchwały świadczenia na rzecz dzieci z rodzin
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
w okresie na jaki pomoc została przyznana
(na podstawie decyzji lub zaświadczenia wydawanego
przez GOPS).
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§ 6. Szczegółowy
zakres
świadczeń
oraz
odpłatności, o których mowa w § 2 i § 4 określa umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu
Szkół a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włocławek i dyrektorom szkół.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska

1882

1883
1883

UCHWAŁA Nr XXXVIII/335/09
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 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, 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,
Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572),
w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
w Tucholi i NSZZ Solidarność w Tucholi uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Tuchola, 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
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 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. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181, z poźn. zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Tuchola pojęcie to obejmuje również przedszkola.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.

§ 4. Organ prowadzący może w indywidualnych
przypadkach na wniosek dyrektora szkoły podwyższyć
minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone
w rozporządzeniu.
§ 5.1. 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
3. Naliczanie okresów pracy uprawniających do
dodatku oraz ustalenie jego procentowej wysokości
dokonują:
1) dyrektor szkoły –dla nauczyciela danej szkoły;
2) burmistrz – dla dyrektorów szkół.
§ 6.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi burmistrz.
3. 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 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,
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) zbogacanie własnego warsztatu pracy,
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d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność 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;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 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) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
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;

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Stanowisko

PRZEDSZKOLA:
A) dyrektor p-la
B) wicedyrektor p-la
SZKOŁY:
A) dyrektor szkoły
B) wicedyrektor
C) kierownik filii
Dodatek za
wychowawstwo
klasy/oddziału
Dodatek dla:
A) doradcy
metodycznego
B) nauczyciel-konsultant
Dodatek dla opiekuna
stażu

Stawka miesięczna w %
w stosunku do wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wykształceniem
wyższym magisterskim i
przygotowaniem pedagogicznym

Poz. 1883

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;
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli ustala się uwzględniając poziom spełniania
warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Dodatek motywacyjny ustala się w wysokości od
4% do 15% wynagrodzenia zasadniczego danego
nauczyciela w granicach przyznanych szkole środków
na wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok
szkolny.
8. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczycieli
wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy przysługuje
tym nauczycielom na poziomie średniego dodatku
motywacyjnego wypłacanego w szkole, w której
nauczyciel jest zwolniony ze świadczenia pracy.
9. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
w której nauczyciel uzupełnia etat.
10. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art.
18 lub art. 19 ustawy dodatek motywacyjny ustala
dyrektor szkoły, do której nauczyciel został
przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
poprzedniej.
§ 7.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa
poniższa tabela:
Stawka miesięczna w %
w stosunku do wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
mianowanego
z wykształceniem wyższym
magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym

Stawka miesięczna
% od wynagrodzenia
zasadniczego danego
nauczyciela

od 20% do 50%
od 10% do 15%
od 30% do 80%
od 25% do 50%
od 10% do 20%

4%

do 20%
do 20%
2%
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3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Dodatek funkcyjny dyrektorowi ustala burmistrz.
6. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
7. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.
§ 8.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w odrębnych przepisach w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin
w warunkach określonych w ust. 1.
3. 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.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora burmistrz.
§ 9.1. 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. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego
(łącznie
z dodatkiem za trudne warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
3. 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, z co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:

Poz. 1883

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub
imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą
nie dłużej niż jeden tydzień
- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej 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
wymiary (lub 1/ 4 tego wymiaru, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej 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.
§ 10.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 9.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktyczne zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
§ 11.1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze i opiekuńcze w wysokości 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli. Fundusz jest wielkością stałą na dany rok
i nie ulega zmianom w wyniku zmian w planach
w ciągu roku.
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę, określa odrębna
uchwała.
3. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego;
2) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
4. Nagrody przyznaje i ustala ich wysokość:
1) dla nauczycieli – dyrektor szkoły;
2) dla nauczycieli i dyrektorów – Burmistrz Tucholi.
§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 11, przyznaje
się
z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach burmistrz, albo dyrektor
szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według
zasad określonych w niniejszym regulaminie.
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2. Wysokość nagrody nie może być większa niż
150% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym.

Poz. 1883,1884,1885

§ 14. Traci moc uchwała nr XXXIII/289/09 Rady
Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 26 maja 2009 r. Nr 55,
poz. 1143).

§ 13 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz

1883

1884
1884

UCHWAŁA Nr XXXIX/345/09
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 23 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 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, 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, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67,
poz. 572), Rada Miejska uchwala, co następuje:

„2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa
oblicza
się
dzieląc
przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za trudne warunki pracy, jeżeli
praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa
się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęć.

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/335/09 Rady
Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych
warunkach, określonych w odrębnych przepisach
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz

1884

1885
1885

UCHWAŁA Nr XXVII/205/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy Rypin” oraz
przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 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
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, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie Obywateli za
zasługi dla gminy Rypin, ustanawia się tytuły:
1) „Honorowy Obywatel Gminy Rypin”;
2) „Zasłużony dla Gminy Rypin”.
§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania
i pozbawiania ww. tytułów w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Koszty związane z nadawaniem ww. tytułów
pokrywane są z budżetu gminy.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk

załącznik
do uchwały nr XXVII/205/09
Rady Gminy Rypin
z dnia 22 września 2009 r.
Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania
tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Rypin”
i „Zasłużony dla Gminy Rypin”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Regulamin
nadawania
tytułów
zwany
dalej
Regulaminem ustala zasady i tryb nadawania przez
Radę Gminy Rypin tytułów: „Honorowy Obywatel
Gminy” oraz „Zasłużony dla Gminy Rypin”.
§ 1. Mając na celu uhonorowanie Obywateli za
zasługi na rzecz Gminy Rypin ustanawia się tytuły:
„Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla
Gminy Rypin”.
§ 2.1. Tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Rypin”
i „Zasłużony dla Gminy Rypin” nadaje rada gminy
w drodze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły.
2. Uchwały w sprawie nadania lub pozbawienia
tytułu Rada Gminy podejmuje w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
3. Kapitułę tworzą:
1) Przewodniczący
Rady
Gminy
–
jako
przewodniczący Kapituły;
2) Wójt Gminy Rypin;
3) Sekretarz Gminy Rypin;
4) Przewodniczący stałych komisji Rady.
4. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad.
§ 3.1. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący.
2. Kapituła
realizuje
zadania
związane
z opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułów,
a w szczególności:
1) bada, czy zgłoszone wnioski odpowiadają
wymogom formalnym;
2) przedkłada Radzie Gminy zaopiniowane wnioski
o nadanie tytułów;
3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób,
które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się
niegodne tytułu, w szczególności wobec osób
skazanych
prawomocnym
wyrokiem
sądu
orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.
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3. Obsługę
kancelaryjno-techniczną
Kapituły
zapewnia stanowisko ds. obsługi organów gminy.
4. Ewidencję
osób
wyróżnionych
tytułami
prowadzi biuro Rady Gminy w księgach „Honorowy
Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy
Rypin”.
5. Księgę „Honorowych Obywateli Gminy Rypin”
oraz „Zasłużonych dla Gminy Rypin” prowadzi
stanowisko ds. obsługi organów gminy według wzorów
stanowiących załączniki nr 3 i 4 do regulaminu.
§ 4. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Rypin” oraz tytułu
„Zasłużony dla Gminy Rypin” mogą składać:
1) Przewodniczący Rady Gminy Rypin;
2) Wójt Gminy Rypin;
3) stałe Komisje Rady;
4) jednostki
organizacyjne
gminy,
organizacje
społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające
osobowość prawną, działające na terenie Gminy
Rypin;
5) grupa co najmniej 50 wyborców Gminy Rypin.
§ 5. Wniosek pisemny o nadanie tytułów,
Honorowy Obywatel Gminy Rypin” lub „Zasłużony dla
Gminy Rypin” powinien zawierać:
1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu;
3) podpis wnioskodawcy(ów).
Wzór ww. wniosków stanowi załącznik nr 1 i 2 do
niniejszego regulaminu.
§ 6.1. Wniosek o nadanie tytułów „Honorowy
Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy
Rypin” przedkładany jest Przewodniczącemu Rady
Gminy.
2. Wniosek
rozpatruje
Kapituła
tytułu
„Honorowego
Obywatela
Gminy
Rypin”
i „Zasłużonego dla Gminy Rypin”.
3. Zaakceptowany
przez
Kapitułę
wniosek
kierowany jest do stałych komisji rady celem jego
zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku
przez większość stałych komisji rady upoważnia
Przewodniczącego rady do umieszczenia stosownego
projektu uchwały rady w porządku obrad najbliższej
sesji.
4. Uchwała
w
sprawie
nadania
tytułów
„Honorowego Obywatela Gminy Rypin” lub
„Zasłużonego dla Gminy Rypin” nie podlega publicznej
dyskusji na sesji Rady.
§ 7. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułów,
Honorowy Obywatel Gminy Rypin” lub, Zasłużony dla
Gminy Rypin” jest Akt Nadania Tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Rypin” lub „Zasłużony dla Gminy
Rypin”, sporządzony w formacie A-4, według wzoru
określonego w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego
regulaminu.
§ 8. Wręczenie aktu nadania „Honorowego
Obywatela Gminy Rypin” lub „Zasłużonego dla Gminy
Rypin” dokonuje w imieniu rady gminy jej
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Przewodniczący i Wójt Gminy Rypin lub upoważnione
przez nich osoby na uroczystej sesji Rady Gminy.
§ 9.1. Rada może podjąć uchwałę o pozbawieniu
tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rypin” lub
„Zasłużonego dla Gminy Rypin” na wniosek osób
wymienionych w § 4, w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku
wprowadzenia w błąd;
2) „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” lub
„Zasłużony dla Gminy Rypin” dopuścił się czynu
wskutek, którego stał się niegodny tego tytułu.
2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Rypin” lub „Zasłużony
dla Gminy Rypin” powinien zawierać:
1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie
tytułu;
3) podpis wnioskodawcy(ów).
3. Podjęcie uchwały przez radę o pozbawieniu
tytułów „Honorowego Obywatela Gminy Rypin” lub
„Zasłużonego dla Gminy Rypin” stanowi podstawę do
dokonania zmian w Księdze, o której mowa w § 3
ust. 5.
Rozdział 2
Honorowy Obywatel Gminy Rypin
§ 10. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” jest
wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom
szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju,
ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji
wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność
przyczyniła się do wzrostu promocji gminy
w dziedzinie życia społecznego, politycznego
i gospodarczego lub nauki, kultury, sportu. Tytuł jest
nadawany
wybitnym
osobistościom
zgodnie
z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
§ 11. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Rypin”
może
być
nadawany
obywatelom
polskim
i cudzoziemcom.
§ 12. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy
Obywatel Gminy Rypin” przysługuje prawo do:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Rypin”;
2) uczestniczenia we wszystkich sesjach rady Gminy
oraz uroczystościach i imprezach gminnych
w charakterze gościa honorowego.
Rozdział 3
Zasłużony dla Gminy Rypin
§ 13. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Rypin” jest
wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za
wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia
wspólnego dobra mieszkańcom gminy i osobom nie
będącym
mieszkańcami
gminy,
organizacjom,
stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób
widoczny i niepodważalny przyczyniły się do
1885

Poz. 1885

zaspokojenia
zbiorowych
potrzeb
wspólnoty
samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie,
przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia
dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.
§ 14. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Rypin” może być
nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom.
§ 15. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Rypin” może być
nadawany pośmiertnie.
§ 16. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla
Gminy Rypin” przysługuje przywilej używania tego
tytułu.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 17. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” lub
„Zasłużony dla Gminy Rypin” można otrzymać tylko
raz.
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1886
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UCHWAŁA Nr XXVIII/208/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7 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 i 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)
po uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Rypinie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Rypin, 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 zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki przyznawania i wypłacania
nagród ze specjalnego funduszu nagród.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) 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 i 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);
2) 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, z 2007 r. Nr 56,
poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 422);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Rypin.

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje
nauczycielowi w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
§ 5.1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i jego
ogólne
warunki
przyznawania
określa
§6
rozporządzenia.
2. Na dodatek motywacyjny przeznacza się co
najmniej 1% planowanego w budżecie gminy
osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,
zwiększonego o środki na dodatki motywacyjne dla
dyrektorów szkół, który proporcjonalnie jest dzielony
na poszczególne szkoły według etatów nauczycielskich.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi wójt.
4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie
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 rodzicami,
c) rozpoznanie
środowiska
wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność 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) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
5. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
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 pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego oraz
prawa pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary itp.);
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznawania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 4 i 5.
7. Dodatek udziela się do wysokości 25%
wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez
nauczyciela lub dyrektora szkoły, lecz nie mniejszej jak
5%.
8. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie
krótszy jak 3 miesiące, a nie dłuższy jak 6 miesięcy.
§ 6.1. Dodatek funkcyjny oraz wykaz stanowisk
i funkcji uprawniających do dodatku określa § 5
rozporządzenia.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora szkoły, jak również nauczycielowi, któremu
czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
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szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej
jak 10% i nie wyższej niż 50% otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
a) w szkole podstawowej w klasach:
- do 20 uczniów – 3%,
- od 21 uczniów – 4%,
b) w gimnazjum – 5%;
2) opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 2% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
dyplomowanego
z
wykształceniem
wyższym
magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym, po zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
wójt, a osobom pełniącym inne stanowiska w szkole,
ustala dyrektor szkoły.
5. W stosunku do nauczycieli, o którym mowa
w ust. 2, przyznając dodatek funkcyjny należy
uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną
oraz złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska.
§ 7.1. Dodatek za warunki pracy przysługuje
nauczycielowi z tytułu pracy w trudnych warunkach za
prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych
w szkołach podstawowych oraz prowadzenie
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego, w wysokości do 20%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły,
a dla dyrektora wójt, biorąc pod uwagę stopień
trudności realizowanych zajęć.
§ 8.1. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez gminę
Rypin.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi
miesięcznie:
1) dla jednej osoby – 1%;
2) dla dwóch osób – 2%;
3) dla trzech osób – 3%;
4) dla czterech i więcej osób – 4%
średniego
wynagrodzenia
nauczyciela
stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem;
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2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka nie pracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodów.
4. Nauczycielowi
i
jego
małżonkowi
zamieszkującemu z nim stale, będącemu także
nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez
wskazanego pracodawcę.
6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.
7. Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor
szkoły, a dyrektorowi wójt.
8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony
został wniosek o jego przyznanie.
§ 9.1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się
w planie organizacyjnym szkoły, a godziny doraźnych
zastępstw przydziela dyrektor szkoły.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala
się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki
pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.
3. 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 jako pełną godzinę.
§ 10.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
przyznaje się i wypłaca z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
1886
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W uzasadnionych przypadkach, nagroda może być
przyznana i wypłacona w innym czasie.
2. Wysokość nagrody wójta nie może być wyższa
niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego
z
wykształceniem
wyższym
magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
być
wyższa
niż
150%
minimalnej
stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
z
wykształceniem
wyższym
magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 12. Traci moc uchwała nr XXIII/173/09 Rady
Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 53, poz. 1109).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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UCHWAŁA Nr XXVIII/209/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Na podstawie art. 49 ust. 2 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 i 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), po zaopiniowaniu
przez Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rypinie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest gmina Rypin.
§ 2.1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dzieli się
następująco:
1) 40% środków funduszu na nagrody wójta;
2) 60% środków funduszu na nagrody dyrektora
szkoły.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
który wyróżnia się w pracy pedagogicznej,
przepracował w szkole co najmniej jeden rok oraz
spełnia co najmniej pięć niżej wymienionych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu
potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgową
komisję egzaminacyjną,
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 drugiego stopnia (okręgowych) lub
trzeciego stopnia (centralnych), ogólnopolskich
olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach,
zawodach,
przeglądach,
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 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,
1887

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom 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 z placówkami
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,
rozwija formy współdziałania szkoły 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.
3. Kryteriami przyznawania nagrody dla dyrektora
w zakresie działalności administracyjno-finansowej są:
1) rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań
i arkusza organizacyjnego szkoły;
2) dbałość o powierzony majątek;
3) wzorowe prowadzenie działalności z zakresu spraw
finansowych, administracyjnych i kadrowych;
4) wspieranie organu prowadzącego w kreowaniu
polityki oświatowej na terenie gminy.
4. Wnioski o nagrodę wójta lub nagrodę dyrektora
szkoły mogą składać organy szkoły w terminie do
10 września każdego roku i powinny zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela;
2) informację o wcześniej przyznanych nauczycielowi
nagrodach i odznaczeniach;
3) szczegółowe uzasadnienie.
5. Wójt oraz dyrektor szkoły może przyznać
nagrodę z własnej inicjatywy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk
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UCHWAŁA Nr XXVIII/211/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla
Gminy Rypin” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 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
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, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) uchwala się, co następuje:

przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania
i pozbawiania tych tytułów wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust. 4;
2) w § 6 uchyla się ust. 4.

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVII/205/09
Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel
Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy Rypin” oraz

Przewodnicząca Rady
Janina Iwona Andrzejczuk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1888

1889
1889

UCHWAŁA Nr XXXII/195/09
RADY GMINY ROGOWO
powiat żniński
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
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)1 w związku z art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) 2, art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych3 (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) 4 oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) 5 oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) 6
zarządza się co następuje:
§ 1. Zarządzić pobór podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa.
§ 2.1. Wyznacza się inkasentów podatku rolnego,
leśnego
i
od
nieruchomości
w
osobach
wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia się
z pobranych podatków z Urzędem Gminy Rogowo
najpóźniej w następnym dniu po ustawowym terminie

płatności, w którym powinna nastąpić wpłata należności
podatkowych, tj.:
1) do 16 marca - z tytułu poboru pierwszej raty;
2) do 16 maja - z tytułu poboru drugiej raty;
3) do 16 września - z tytułu poboru trzeciej raty;
4) do 16 listopada - z tytułu poboru czwartej raty.
§ 3. Określa się, że:
1) inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu
poboru podatków, o których mowa w § 1 niniejszej
uchwały
w wysokości, jak określono w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały, od zainkasowanych kwot;
2) kwota należnego inkasentowi wynagrodzenia płatna
będzie w terminie 14 dni od daty wpłacenia
podatków pobranych na rzecz budżetu gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo.
§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/47/07 Rady Gminy
w Rogowie powiat żniński z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego
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i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
pobieranych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz określenia inkasentów i ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru
podatków stanowiących dochód gminy Rogowo
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 64, poz. 1059 z 30 maja
2007 r.)
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Rogowo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kawka
1. Zmiany tekstu jednolitego 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.
2. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
3. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
4. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463.
5. Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 216,
poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
6. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769,
Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745,
Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209,
poz. 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466.
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Poz. 1889

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/195/09
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 września 2009 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko
inkasenta
Jacek Stachowiak
Jadwiga Zachaś
Józef Kabaciński
Andrzej Jabłoński
Kazimierz Rychlewski

Sołectwo
Budzisław
Cotoń-Bożacin
Cegielnia
Czewujewo
Gałęzewo
GościeszynGościeszynek
Grochowiska
Księże
Grochowiska
Szlacheckie
Izdebno-Wola
Lubcz
Mięcierzyn
Niedźwiady
Recz
Rogowo
Ryszewo
Rzym
Skórki-Szkółki
Wiewiórczyn
Zalesie
Złotniki

Wojciech Szymczak
Stanisław Nowak
Jan Szkatulski
Wiesław Dyrda
Marian Kowalewski
Bronisław Wieczorek
Tadeusz Cieniawa
Bożena Bąkowska
Andrzej Krygier
Mirosława Derezińska
Cecylia Gątarska
Zygmunt Górka
Franciszek Jasiński
Adam Chmielewski
Jan Nitka

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/195/09
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 września 2009 r.
Lp.

Sołectwo

% prowizji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Budzisław
Cotoń-Bożacin
Cegielnia
Czewujewo
Gałęzewo
Gościeszyn-Gościeszynek
Grochowiska Księże
Grochowiska Szlacheckie
Izdebno-Wola
Lubcz
Mięcierzyn
Niedźwiady
Recz
Rogowo
Ryszewo
Rzym
Skórki-Szkółki
Wiewiórczyn
Zalesie
Złotniki

2,29
2,44
4,26
1,21
2,53
2,53
2,53
3,50
1,93
2,25
2,71
2,06
2,97
1,99
2,62
4,68
1,96
2,06
2,06
2,50
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UCHWAŁA Nr XXVI/203/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2010 r.
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. 159)1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 2 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania gruntów i budynków - 0,48 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,
4) pod zabudowę letniskową - 0,28 zł od 1 m2
powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 14,65 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,30 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
4) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
5) letniskowych - 6,88 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,58 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3. od budowli 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych w zł,
1890

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Nieruchomości lub ich części (budynki wraz
z gruntami) zajęte na placówki upowszechniania
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wykorzystywane
na cele ochrony przeciwpożarowej i edukacyjnej opieki
wychowawczej.
2. Budynki,
grunty
i
budowle
służące
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, bezpośrednio
związanych z procesem poboru i uzdatniania wody oraz
linie
przesyłowe
i
rozdzielcze
służące
do
odprowadzania wody i zbioru ścieków.
3. Budynki i grunty stanowiące własność
(współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób
fizycznych,
osób
prawnych
lub
jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Podatnicy z terenu miasta uiszczają należny
podatek
w
Pałuckim
Banku
Spółdzielczym
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wlkp. na konto
Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego,
natomiast z terenu wiejskiego Gminy Janowiec
Wielkopolski do rąk sołtysa - inkasenta lub w Pałuckim
Banku Spółdzielczym w Wągrowcu oddział w Janowcu
Wlkp., na konto Urzędu Miejskiego w Janowcu
Wielkopolskim, lub w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 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, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
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UCHWAŁA NR XXVI/204/09
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)1 i art. 15, 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 2 oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)3, uchwala się
co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim:
1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty targowej,
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa,
określa inkasentów, terminy płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na
obszarze
Gminy
Janowiec
Wielkopolski
w następujących wysokościach:
1. od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na
terenie miejskim 1,35 zł za m2, przy czym dzienna
opłata nie może przekroczyć 681,54 zł; opłatę
targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej
powierzchni – wielokrotność 1 m2.,
2. od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich
6,73 zł od stanowiska.
§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej właścicieli lokali
handlowych wystawiających towary na zewnątrz lokalu
w celach reklamowych (tzw. wystawka) pod warunkiem
zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych na
chodniku o szerokości co najmniej 1,5 m.
§ 4. Opłatę targową określaną w § 1 pobiera się od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6.1. Opłata targowa z terenu Miasta Janowca
Wielkopolskiego płatna jest do rąk inkasenta, a na
terenie wsi do rąk sołtysa - inkasenta.
2. Inkasentami opłaty targowej na terenie Miasta
Janowca Wielkopolskiego, o których mowa w ust. 1 są
funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy czynności te
wykonują bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta opłaty
targowej na terenach wiejskich w wysokości 10%
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
1891

4. Inkasent pobierający opłatę targową na terenie
Miasta odprowadza ją w terminie do 3 dni od dnia
pobrania.
5. Inkasent pobierający opłatę targową na terenach
wiejskich odprowadza ją za okresy miesięczne,
w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
1

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, 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
3
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378,
Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888,
Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075)
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UCHWAŁA Nr XXVI/205/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z późn. zm.) 1 oraz
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.)2 Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków
transportowych od jednego środka transportowego
w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

wyposażonych w katalizator
462,00

niewyposażonych w katalizator
471,00

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

800,00

817,00

3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

983,00

1.003,00

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
3. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
pojazdów:
podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
wyposażonych w katalizator
niewyposażonych w katalizator
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
462,00
471,00
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
800,00
817,00
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
983,00
1.003,00
4. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
i przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
całkowitej
pojazdu
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
uchwały,
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
7. od autobusów wyprodukowanych w zależności od
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
liczby miejsc do siedzenia:
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 157,00 zł,
wyposażonych w katalizator
niewyposażonych w katalizator
1) mniejszej niż 30 miejsc
921,00
940,00
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc
992,00
1.012,00
§ 2. Podatnicy uiszczają podatek bez wezwania na
konto Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp.
prowadzone przez Pałucki Bank Spółdzielczy
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wlkp. lub w kasie
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/134/08 Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok
2009 (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2008r. Nr 160, poz. 2517)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej:
Czesław Langowski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
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2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszne w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127,
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 18,
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, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVI/205/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp.
z dnia 23 października 2009 r
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

1.003,00

1.409,00

18

26

1.003,00

1.409,00

1.003,00

1.409,00

26
Trzy osie
12

18

1.003,00

1.003,00

18

26

1.141,00

1.774,00

1.141,00

1.774,00

26

Cztery osie i więcej
12

18

1.003,00

1.003,00

18

26

1.003,00

1.173,00

1.860,00

2.759,00

26
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/205/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp.
z dnia 23 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 4 UCHWAŁY

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

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

1.003,00

1.003,00

18

37

1.590,00

2.125,00

1.590,00

2.096,00

37
Trzy osie
12

18

1.260,00

1.743,00

18

37

1.590,00

2.125,00

1.939,00

2.710,00

37
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/205/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp.
z dnia 23 października 2009 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 6 UCHWAŁY

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

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12

18

18

315,00

315,00

360,00

631,00

Dwie osie
12

18

315,00

348,00

18

37

956,00

1.453,00

1.294,00

1.839,00

37
Trzy osie
12

18

685,00

953,00

18

37

956,00

1.453,00

1.061,00

1.441,00

37
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UCHWAŁA Nr XXVI/208/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku
realizacji tych zajęć.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art. 42 ust. 7,
pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.2), Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim
uchwala, co następuje:
§ 1. Zasady
udzielania
i
rozmiar
zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi
pełniącemu inne stanowiska kierownicze w szkole,
a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze
pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad
zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć,
określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

się

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/196/09 Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia
2009 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
dyrektorowi,
wicedyrektorowi
szkoły
oraz
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze
w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz
zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
z mocą od dnia 1 września 2009 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
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, 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.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, 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, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800.
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Załącznik
do Uchwały nr XXVI/208/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 23 października 2009 r.
Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych dyrektora, wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych
zajęć.
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.
zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, o liczbę godzin
zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym
nauczyciela
tygodniowym
wymiarem
zajęć,
a wymiarem określonym w następującej wysokości:
Lp.

Stanowisko kierownicze

1

Dyrektor przedszkola
czynnego ponad 5 godz.
dziennie liczącego:
3 oddziały
4–5
6 i więcej

2

3

Dyrektor szkoły
do 4 oddziałów
5–6
7–8
9 – 16
17 i więcej
Wicedyrektor szkoły:
13 – 16
17 i więcej oddziałów

Tygodniowy
wymiar godzin

10
8
6
12
10
8
5
3
9
7

§ 2. Dyrektor
i
wicedyrektor
szkoły
lub
przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
– o ile pozwalają na to środki budżetowe – może:
1) mieć zmniejszony tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych w stosunku do
określonych w § 1
lub
2) być
zwolniony
z
realizacji
ustalonego
obowiązkowego pensum godzin.
§ 3. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji
obowiązkowego pensum godzin, o których mowa w § 2
może nastąpić z uwagi na:
1) wielkość szkoły.
2) typ szkoły.
3) warunki pracy szkoły.
4) inne zadania
wynikające z zajmowanego
stanowiska.
§ 4. Zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji
pensum, o którym mowa w § 2 następuje na wniosek
dyrektora,
za
zgodą
Burmistrza
Janowca
Wielkopolskiego.
§ 5. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się
również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska.
§ 6. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1
obowiązuje nauczycieli zastępujących nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze, od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
1893
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UCHWAŁA Nr XXVI/215/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
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 z późn. zm. 1) oraz art. 7
ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity
tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 2)
Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych,
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy Janowiec Wielkopolski,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

się

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr OR.0151-39/06
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia
2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

oraz
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Janowiec
Wielkopolski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
1 Zmiany wymienionej ustawy opublikowane zostały 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, 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, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,
dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.
2 Zmiany wymienionej ustawy opublikowane zostały w Dz.U.
z 2006 r. Nr 144, poz.1042, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz.U.
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/215/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 23 października 2009 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Janowiec
wielkopolski.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz najemców/właścicieli lokali zobowiązany jest do
spełnienia wymagań:
1. Posiadać aktualne zezwolenie na transport
odpadów oraz specjalistyczny sprzęt transportowy
zapewniający,
możliwość
realizacji
systemu

gospodarowania odpadami zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku w gminie Janowiec
Wielkopolski, uchwalonym uchwałą Nr XVI/115/08
Rady
Miejskiej
w
Janowcu
Wielkopolskim
z 27 czerwca 2008 r. (Dz.Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 106, poz. 1688).
2. Zapewnić odpowiedni standard sanitarny
i prawidłowe wykonywanie usług oraz dysponować
sprawnymi technicznie urządzeniami i pojazdami
specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia
przypadkowe przedostanie się czynników szkodliwych
do środowiska, w tym również rozpylania i rozwiewania
odpadów. Przez właściwy standard sanitarny należy
rozumieć
możliwość
organizacyjną,
kadrową,
techniczną i finansową, która zapewni systematyczne
odbieranie odpadów z częstotliwością określoną
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zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
3. Posiadać specjalistyczne środki transportu
pozwalające na załadunek, transport i rozładunek
odpadów komunalnych w sposób nie powodujący
zanieczyszczanie środowiska, spełniające wymagania
techniczne określone w przepisach regulujących
warunki techniczne pojazdów z jednoczesnym
określeniem prawa przedsiębiorcy do dysponowania
tymi pojazdami, oznakowane nazwą firmy w sposób
trwały i widoczny.
4. Udostępnić właścicielom nieruchomości oraz
najemcom/właścicielom lokali urządzenia do zbierania
odpadów komunalnych w szczególności:
1) pojemniki o pojemności 110 L, 240 L, 1100 L,
2) kontenery na odpady budowlane i ulegające
biodegradacji,
3) dodatkowo worki w zabudowie jednorodzinnej do
gromadzenia odpadów,
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
5. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości
z częstotliwością określoną w regulaminie może
odbywać się wyłącznie na podstawie umowy zawartej
z
właścicielem
nieruchomości.
Przedsiębiorca
zobowiązany
jest
do
wystawiania
dowodów
potwierdzających wykonanie usługi.
6. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien
udokumentować gotowość ich odbioru przez podmiot
prowadzący działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.
7. Przekazywać zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów
komunalnych oraz wykaz właścicieli, z którymi
w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły.
8. Przekazywać w terminie określonym w art. 9a
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach informacji dotyczącej:
1) masy
poszczególnych
rodzajów
odpadów
komunalnych odebranych z terenu gminy,
2) sposobów
zagospodarowania
poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3) masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji składowanych na składowisko
odpadów oraz nieskładowanych na składowisko
odpadów i sposobu ich zagospodarowania.
9. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez
odszkodowania, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę
wymagań określonych w zezwoleniu.
10. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
1894

Poz. 1894

opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli
nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych
zobowiązany jest do spełnienia wymagań:
1. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające
wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), oznaczone nazwą firmy.
2. Dysponować bazą techniczną umożliwiającą
prowadzenie działalności objętej zezwoleniem w tym:
mycie i dezynfekcję pojazdów i innego używanego
w tej działalności sprzętu lub posiadać umowę
z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym usługi
w tym zakresie.
3. Posiadać dokumenty potwierdzające gotowość
odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
oczyszczalni ścieków.
4. Świadczyć usługi w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia miejsc odbioru, zrzutu oraz trasy
przejazdu.
5. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych oraz
transport nieczystości ciekłych z nieruchomości może
odbywać się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy
zawartej
z
właścicielem
nieruchomości
oraz
najemcą/właścicielem
lokali.
Przedsiębiorca
zobowiązany
jest
do
wystawienia
dowodów
potwierdzających wykonanie usługi.
6. Przekazywać zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz
wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
7. Przekazywać w terminie określonym w art. 9a
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach informacje dotyczące ilości i rodzaju
odebranych nieczystości ciekłych.
8. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zobowiązany
jest do spełnienia wymagań:
1. Posiadania
specjalistycznego
sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt bezdomnych.
2. Zapewnienia zwierzętom odpowiedniej opieki do
czasu ich przekazania do schroniska spełniającego
wymogi określone w art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.) oraz opieki weterynaryjnej.
3. Posiadania pojazdu do transportu wyłapywanych
zwierząt spełniającego warunki określone w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
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UCHWAŁA Nr XXXVII/524/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 4, art. 20b i art. 20c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.
zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,88 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,28 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,49 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,07 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
w
zakresie
lecznictwa
uzdrowiskowego, w rozumieniu ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach
i
obszarach
ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz.U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.3),
niezajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
lub
na
inną
działalność
gospodarczą - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 6,81 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części
wymienionych w lit. g,
g) gospodarczych służących i wykorzystywanych
do przechowywania materiałów lub sprzętu,
związanych z obsługą budynków mieszkalnych
i gruntów, na których zlokalizowane są te
budynki - 3,51 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2.1. Różnica między stawką podatku określoną
w § 1 pkt. 2 lit. b a stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. e
stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379
z 28.12.2006 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z deklaracją podatkową:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244
z 1.10.2004 r.).
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/360/2008 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 165, poz. 2646).
§ 4. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo
przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458;
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 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 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;
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r.
Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
1895

1896
1896

UCHWAŁA Nr XXXVII/525/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia,
zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm. 1) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty uzdrowiskowej,
zwanej dalej opłatą za każdy dzień pobytu
w Inowrocławiu w wysokości:
1) 2,00 zł od dzieci i młodzieży do 18 lat;
2) 3,00 zł od pozostałych osób objętych opłatą.
§ 2.1. Osoby, od których pobiera się opłatę
uzdrowiskową, zobowiązane są do jej uiszczenia bez
wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
3. Na inkasentów opłaty wyznacza się:
1) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu
art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz.U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.3)),
2) osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne prowadzące obiekty hotelarskie
w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.4)).
§ 3. Osoby wymienione w art. 17 ust. 1a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych przebywające w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego lub w obiektach hotelarskich,
o których mowa w § 2 ust 3, uiszczają opłatę
upoważnionemu inkasentowi.
1896

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty
w wysokości 6% pobranych kwot.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/365/2008 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie
Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 165,
poz. 2650).
§ 6. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo
przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458;
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 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 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;
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r.
Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504;
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/526/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru
tej opłaty.
§ 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo
przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2
i 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.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

§ 1. W uchwale nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz
ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 165, poz. 2648
z późn. zm.3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3.1. Zwalnia się od opłaty, o której mowa w § 1,
posiadanie psów nabytych w schronisku dla zwierząt na
terenie Inowrocławia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
opłatę od posiadania psów za pierwsze 12 miesięcy od
nabycia psa w schronisku dla zwierząt.
3. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia od
opłaty od posiadania psów jest zaświadczenie
wystawione przez prowadzącego schronisko dla
zwierząt.".

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458;
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 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 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;
3 Zmiany
wymienionej
uchwały
zostały
ogłoszone
w Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 13, poz. 291
i Nr 60, poz. 1228.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/528/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Inowrocławskiego Domu Kultury w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/158/95 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 27 października 1995 r. w sprawie
utworzenia
Inowrocławskiego
Domu
Kultury
w
Inowrocławiu,
zmienionej
uchwałą
nr XXVII/384/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 października 2000 r. w sprawie nadania
statutu
Inowrocławskiemu
Domowi
Kultury
w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały nr XVIII/158/95
Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października
1995 r. w sprawie utworzenia Inowrocławskiego Domu

Kultury i nadania IDK statutu, wprowadza się
następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury - domu
kultury";
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Tworzy się samorządową instytucję kultury dom kultury.
2. Domowi kultury, o którym mowa w ust. 1, nadaje
się
nazwę
Kujawskie
Centrum
Kultury
w Inowrocławiu, zwane dalej „Centrum”.
3. Siedzibą Centrum jest Inowrocław, ul. Jana
Kilińskiego 16; teren działania Centrum obejmuje
obszar miasta Inowrocław.
4. Centrum może również prowadzić działalność na
terenie całej Polski oraz poza jej granicami.”;
3) § 2-4 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Centrum jest samorządową instytucją kultury
utworzoną przez Miasto Inowrocław.
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§ 3.1. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja
zadań własnych Miasta Inowrocław w zakresie
organizowania
działalności
kulturalnej,
w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
2) sprawowanie
opieki
nad
zabytkami
gromadzonymi w Centrum;
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką;
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców Inowrocławia.
2. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa
Statut.
§ 4.1. Działalność Centrum będzie finansowana
z dotacji udzielanej corocznie przez organizatora,
z budżetu Miasta.
2. Ponadto Centrum może uzyskiwać środki
finansowe i składniki majątkowe z:
1) dotacji udzielanej przez inne podmioty;
2) wpływów z własnej działalności, w tym z najmu
i dzierżawy składników majątkowych;
3) spadków, zapisów i darowizn od osób
fizycznych lub prawnych;

Poz. 1898,1899

4) innych źródeł.”.
1. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja
zadań własnych Miasta Inowrocławia w zakresie
organizowania
działalności
kulturalnej,
w szczególności:
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504;
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 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 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.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/529/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Kujawskiemu
Centrum
Kultury
w Inowrocławiu, zwanemu dalej „Centrum” nadaje się
statut określający w szczególności:
1) nazwę, teren działania i siedzibę;
2) zakres działalności;
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich
powoływania;
4) sposób pozyskiwania środków finansowych;
5) zasady dokonywania zmian statutowych;
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności
innej niż kulturalna.
§ 2. Centrum
podstawie:

działa,

w

szczególności,

na

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późń.
zm.3);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach
publicznych (Dz.U. 249 poz. 2104 z późn. zm.4);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.5);
4) niniejszego statutu.
§ 3.1. Centrum jest samorządową instytucją kultury,
posiadającą osobowość prawną, której nazwa brzmi:
Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.
2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Organizatorem Centrum jest Miasto Inowrocław.
4. Nadzór nad Centrum sprawuje organizator.
§ 4.1. Siedzibą Centrum jest Inowrocław
2. Terenem działania Centrum jest obszar miasta
Inowrocławia.
3. Centrum może również prowadzić działalność na
terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
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§ 5.1. Centrum używa pieczęci o treści: Kujawskie
Centrum Kultury w Inowrocławiu.
2. W obrocie gospodarczym Centrum może używać
także pieczęci zawierających adres oraz inne dane
dotyczące Centrum.
Rozdział II
Zakres działalności
§ 6. Zakres działalności Centrum obejmuje:
1) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę
i udostępnianie dóbr kultury;
3) sprawowanie opieki nad zabytkami gromadzonymi
w Centrum;
4) upowszechnianie, utrwalanie i promocję dziejów
miasta i Kujaw;
5) prezentację
wybitnych
postaci
związanych
z miastem i regionem oraz ich działalności;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także
rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców
Inowrocławia;
8) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności
kulturalnej i artystycznej, w tym amatorskiego ruchu
artystycznego, a także aktywności hobbystycznej
oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
9) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych
oraz różnych form spędzania wolnego czasu;
10) prezentację i promocję twórczości profesjonalnej
oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
11) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych
oraz różnych form spędzania wolnego czasu;
12) współpracę z innymi podmiotami w zakresie
organizowania
przedsięwzięć
o
charakterze
kulturalnym, patriotycznym lub społecznym.
§ 7. Zadania określone w § 6 Centrum realizuje
w szczególności poprzez:
1) prowadzenie Instytutu Prymasa Józefa Glempa;
2) prezentowanie stałych wystaw: archeologicznej
i solnictwa;
3) prowadzenie sekcji i kół zainteresowań;
4) prowadzenie edukacji kulturalnej w róznych
dziedzinach;
5) prezentowanie
dokonań
kulturalnych
przez
organizowanie wystaw, koncertów, przedstawień
teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych;
6) organizację, współorganizację lub koordynację
imprez kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych
oraz patriotycznych i społecznych;
7) optymalne wykorzystanie warunków lokalowych
oraz wyposażenia.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich
powoływania
§ 8.1. Organem
Dyrektor.

zarządzającym

Centrum

jest

Poz. 1899

2. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje go na
zewnątrz.
§ 9.1. W trybie określonym ustawą z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą”,
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta
Inowrocławia albo powierza zarządzanie Centrum
osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy
o zarządzaniu (kontrakt menedżerski).
2. Prezydent Miasta wykonuje wobec Dyrektora
czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
§ 10. Do
obowiązków
Dyrektora
należy
w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach programowych,
organizacyjnych,
administracyjnych
i gospodarczych;
2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i innych aktów
prawnych, w tym regulaminu organizacyjnego
i regulaminu pracy;
3) racjonalne
i
efektywne
gospodarowanie
posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
4) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec pracowników Centrum;
5) składanie corocznie Radzie Miejskiej Inowrocławia
sprawozdania
z
działalności
Centrum,
w szczególności z wykonania zadań określonych
w rozdziale 2 niniejszej uchwały, w terminie do
końca I kwartału roku następującego po roku, za
który jest ono składane.
§ 11. Organizację wewnętrzną Centrum określa
regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora
w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
§ 12.1. Przy
Centrum
może
działać
Rada
Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ
opiniodawczo-doradczy Dyrektora.
2. Rada działa na podstawie regulaminu nadanego
przez Dyrektora, określającego w szczególności tryb jej
pracy oraz zakres kompetencji.
3. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród
przedstawicieli środowisk twórczych, związków
twórczych oraz osób wskazanych przez Prezydenta
Miasta Inowrocławia.
4. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planów działalności Centrum;
2) wyrażanie opinii o ważniejszych zamierzeniach
Centrum;
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez
organy organizatora.
Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej
§ 13.1. Mienie
Centrum
służy
wykonywaniu jego zadań statutowych.

wyłącznie
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2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną
i nabytą częścią mienia.
§ 14.1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową w ramach posiadanych środków.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest
plan działalności instytucji, zatwierdzony przez
Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji
organizatora.
3. Centrum zobowiązane jest do przedkładania
rocznych sprawozdań finansowych Prezydentowi
Miasta Inowrocławia nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od dnia bilansowego, w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223).
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega
zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia,
nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
§ 15. Przychodami Centrum są:
1) dotacje, w tym dotacja udzielana corocznie przez
organizatora;
2) wpływy z własnej działalności, w tym z najmu
i dzierżawy składników majątkowych;
3) spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych lub
prawnych;
4) inne źródła.
§ 16.1. Centrum może prowadzić działalność
gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach, w szczególności w zakresie:
1) wynajmowania lub wydzierżawiania pomieszczeń
lub terenów, będących w jego zarządzie lub
posiadaniu;
2) organizacji imprez zleconych;
3) obsługi
imprez
(nagłośnienie,
oświetlenie,
dekoracje).
2. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa
w ust. 1, przeznacza się na realizację celów
statutowych.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać
ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.
§ 17.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu
Centrum w zakresie jego praw i obowiązków
majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch
upoważnionych osób: dyrektora i głównego księgowego
albo każdej z tych osób wraz z pełnomocnikiem,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do ustanawiania pełnomocników upoważniony
jest wyłącznie Dyrektor.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 18.1. Statut Centrum jest nadawany przez Radę
Miejską Inowrocławia.
2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie
właściwym do jego nadania.
1899

Poz. 1899

§ 19. Traci moc uchwała nr XIV/222/2008 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie nadania Statutu Inowrocławskiemu Domowi
Kultury w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 31, poz. 428).
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504;
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 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 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;
3 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zawiera odnośnik 1;
4 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
5 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zawiera odnośnik 2.
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UCHWAŁA Nr XXIV/254/09
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2010 r.
Na podstawie art. 5 i 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, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, Dz.U. z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 233, poz. 1463, z 2009 r.
Dz.U. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463), pkt 1 lit. a,
b, c, oraz pkt 2 lit. a, b, c, d, e obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 47, poz. 702), art. 18
ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 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. 1598,
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 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się 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 – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego,
przez
organizacje
pożytku
publicznego 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,10 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
1900

d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego,
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże
i domki letniskowe, dla których ustala się stawkę
– 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) 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 z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości zajmowane na cele ochrony
przeciwpożarowej;
2) nieruchomości
stanowiące
gminny
zasób
nieruchomości, z wyłączeniem oddanych w najem,
zarząd, dzierżawę oraz bezumownie użytkowanych.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/173/08 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 29 października
2008 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 2281)
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański
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Poz. 1901,1902

1901
1901

UCHWAŁA Nr XXIV/255/09
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2009 roku celem obniżenia
podatku rolnego na 2010 r.
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 r., określoną Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2009 r. opublikowaną w M.P. Nr 68,
poz. 886 obniża się z kwoty 34,10 zł, za 1 kwintal do
kwoty 32,00 zł, za 1 kwintal.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Dz.U. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Dz.U. Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1655, z 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 458),
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/174/08 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 29 października
2008 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 2282)
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
z pierwszych trzech kwartałów 2009 r. celem obniżenia
podatku rolnego na 2010 r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

1901

1902
1902

UCHWAŁA Nr XXIV/256/09
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Dz.U.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
z 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 458), pkt 4 lit. a
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P.
Nr 47, poz. 702) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej,
płatnej przy wjeździe na targowisko, w następujących
wysokościach:
1) od każdej wystawionej sztuki na sprzedaż:
a) bydło i konie powyżej dwóch lat 29,00 zł,
b) trzoda chlewna do 6 m-cy, owca 4,00 zł,
c) jałowizna, źrebięta powyżej 6 m-cy do 2 lat
18,00 zł,
d) trzoda chlewna powyżej 6 m-cy 11,00 zł,
e) cielęta, źrebięta do 6 m-cy 15,00 zł,
jednak nie więcej niż łącznie 658,49 zł;
2) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy
samochodowej – od samochodu, przyczepy 21,00 zł;
3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki
od indywidualnych producentów sprzedających
wytwory swojej produkcji np. sery, masło, jaja, itp.
5,00 zł;
4) przy sprzedaży z wozu konnego 11,00 zł;
5) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, itp.
5,00 zł;
6) przy sprzedaży z lady lub stołu;
a) do 1 m2 powierzchni 10,00 zł,
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b) powyżej 1 do 2 m2 powierzchni 17,00 zł,
c) powyżej 2 do 3 m2 powierzchni 23,00 zł,
d) powyżej 3 m2 powierzchni 59,00 zł,
jednak nie więcej niż łącznie 681,54 zł;
7) przy sprzedaży ze straganu, kiosku 23,00 zł;
8) przy sprzedaży warzyw, grzybów, jagód, kwiatów –
od 1 m² zajmowanej powierzchni placu targowego
4,50 zł,
jednak nie więcej niż łącznie 681,54 zł.

Poz. 1902,1903

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty
targowej w wysokości 40% zainkasowanych kwot.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/175/08 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 29 października
2008 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 2283)
w sprawie określenia zasad ustalania poboru
i wysokości stawek opłaty targowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
1. Inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
2. Opłata będzie pobierana przez osobę posiadającą
upoważnienie inkasenta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

1902

1903
1903

UCHWAŁA Nr XXIV/257/09
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania
psów.
Na podstawie art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f, pkt 2
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, Dz.U.
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
poz. 1463, Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), pkt 4 lit. e
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P.
Nr 47, poz. 702) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 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. 717, 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. Dz.U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów:
1) od pierwszego psa - 30,00 zł;
2) od drugiego i następnego - 30,00 zł.
§ 2. Opłata od posiadania psów za dany rok płatna
jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku lub
w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 3. Mieszkańcy
miasta
dokonują
wpłaty
w terminie, o którym mowa w § 2 na konto Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pom. nr 64 94960008 0000
1903

1720 2000 0041 w Banku Spółdzielczym w Kowalewie
Pom., mieszkańcy wsi u sołtysów.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za
pobór opłaty od posiadania psa w wysokości 15% od
zainkasowanych kwot.
§ 5. Stawka opłaty od posiadania psa ulega
obniżeniu do 50% w przypadku nabycia psa po
30 czerwca.
§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/176/08 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 29 października
2008 r. (w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 2284)
w spawie określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości stawek opłaty od
posiadania psów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański
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Poz. 1904

1904
1904

UCHWAŁA Nr XXIV/258/09
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, Dz.U. z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
z 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 458), pkt 3 lit. a, b, c, d, e, f,
g obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P.
Nr 47, poz. 702), załącznika nr 1-3 obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872), oraz
art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 42 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. 717, Nr 162, poz. 1598,
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.
Dz.U. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 650,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.060,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.270,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton 1.270,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
19 ton 1.270,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton 1.310,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a niej niż
27 ton 1.310,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton 2.080,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton 1.620,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton 1.620,00 zł,

4)

5)

6)

7)

8)

c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
27 ton 2.020,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton 2.784,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.240,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.370,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.490,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
z zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyżej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton 1.120,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton 1.690,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
1.440,00 zł,
- powyżej 36 ton 2.210,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszania osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż12 ton, a mniej niż
18 ton 1.240,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton 2.153,00 zł,
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
1.990,00 zł,
- powyżej 36 ton 2.720,00 zł;
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i powyżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i powyżej 12 ton 1.270,00 zł;
od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton 875,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie:
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równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton 875,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
1.020,00 zł,
- powyżej 36 ton 1.380,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton 875,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
1.020,00 zł,
- powyżej 36 ton 1.220,00 zł;
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszani
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton 640,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton 640,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
1.310,00 zł,
- powyżej 36 ton 1.730,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
1.100,00 zł,
- powyżej 36 ton 1.650,00 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.480,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.860,00 zł.
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1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 585,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 954,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.143,00 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1.116,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.233,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.341,00 zł;
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.332,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.674,00 zł.

-

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu
dzieci do szkół.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/177/08 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
29 października 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 149,
poz. 2285) w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

§ 2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4, i 10
posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się
o 10% i określa w wysokości:
1904

1905
1905

ZARZĄDZENIE Nr 305
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218,
Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 72, poz. 619, Nr 62, poz. 504), zarządzam, co
następuje:
§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2009 r. w następujących kwotach:

1. Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1)
23 085 600,33 zł, w tym:
1) dochody bieżące 22 094 757,52 zł, z tego:
a) dochody własne 13 030 646,59 zł
b) subwencje ogólne 6 954 464,00 zł
c) dotacje celowe 2 109 646,93 zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami
1 849 281,93 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań własnych
164 648,00 zł,
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dotacje celowe otrzymane na realizację zadań
bieżących
na
podstawie
porozumień
z organami administracji rządowej i między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
95 717,00 zł;
2) dochody majątkowe 990 842,81 zł, z tego:
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje
799 058,80 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku 141 526,33 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
50 257,68 zł.
2. Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)
25 941 934,41 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15 977 313,54 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7 526 189,62 zł,
b) dotacje 1 066 713,31 zł,
c) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz narkomanii
75 404,82 zł,
d) obsługa długu publicznego 106 068,50 zł,
e) pozostałe wydatki bieżące 8 774 376,25 zł;
2) wydatki majątkowe 9 964 620,87 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr
3) 9 964 620,87 zł.
3. Deficyt 2 856 334,08 zł.

§ 7. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2009 r.
1) samorządowych instytucji kultury:
a) Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach:
- Przychody 317 806,97 zł,
- Koszty 316 975,80 zł,
- Należności 3 018,74 zł,
w tym wymagalne 0,
- zobowiązania 22 928,25 zł,
w tym wymagalne 10 734,00 zł,
b) Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie:
- przychody 228 445,50 zł,
- koszty 214 528,01 zł,
- należności 0 zł,
w tym wymagalne 0 zł,
- zobowiązania 9 882,31 zł,
w tym wymagalne 0 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 11);
2) samodzielnego
publicznego
zakładu
opieki
zdrowotnej:
a) Gminna Przychodnia w Białych Błotach:
- przychody 776 235,00 zł,
- koszty 771 292,00 zł,
- należności 127 579,00 zł,
w tym wymagalne 0 zł,
- zobowiązania 65 703,00 zł,
w tym wymagalne 0 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 12)

§ 2. Przedłożyć
sprawozdanie
z
realizacji
przychodów i rozchodów za I półrocze 2009 r. oraz
łącznej
kwoty
długu
publicznego
gminy
w następujących kwotach:
1) przychody 4 370 000,00 zł;
2) rozchody 634 505, 23 zł, w tym:
a) spłaty kredytów 241 197,23 zł,
b) spłaty pożyczek 393 308,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4);
3) łączna kwota długu publicznego gminy na
30 czerwca 2009 r. 10 179 555,28 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 4a).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

-

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu
finansowego rachunku dochodów własnych i wydatków
nimi finansowanych w następujących kwotach:
1) dochody (zgodnie z załącznikiem nr 6) 246 030,37 zł;
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 6) 219 024,66 zł.
§ 4. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
w następujących kwotach:
1) przychody (zgodnie z załącznikiem nr 7) 38 951,72 zł;
2) wydatki ( zgodnie z załącznikiem nr 7) 43 136,63 zł.
§ 5. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planów
finansowych
gospodarstwa
pomocniczego
w następujących kwotach:
1) przychody (zgodnie z załącznikiem nr 8) 125 206,34 zł;
2) koszty (zgodnie z załącznikiem nr 8) 122 889,59 zł.
§ 6. Przedłożyć sprawozdanie z przekazanych
dotacji w I półroczu 2009 r. w wysokości 1 066 713,31 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10).
1905

Wójt Gminy
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
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INFORMACJA
z dnia 10 listopada 2009 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska
Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
W dniu 10 listopada 2008 r. decyzją Prezesa URE
Nr WCC/742-ZTO-D/11/W/OWR/2009/MK dokonano
zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie
wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy RWE Polska
Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
Uzasadnienie
Decyzją
z
dnia
3
lutego
1999
r.
nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami udzielono
przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, koncesji na
wytwarzanie ciepła, na okres do 31 grudnia 2025 r.
W dniu 7 października 2009 r. wpłynął wniosek
przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorca wniósł
o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 3 lutego 1999 r. nr WCC/742/11W/3/99/ZJ ze
zmianami, w związku z zaprzestaniem działalności
wytwarzania ciepła w kotłowniach zlokalizowanych na
terenie na terenie Pobiedna, Korfantowa, Lublińca oraz
Bochni, co wiąże się z korektą mocy zainstalowanej.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku
z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki decyzją z dnia 10 listopada 2009 r.
zmienił swoją decyzję z dnia 3 lutego 1999 r.
nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami, w sprawie
zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora
Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik
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