DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2009 r.
TREŚĆ:
Poz.:
1940

1941

1942

1943

1944

1945

–

–

–

–

–

–

Nr 117

UCHWAŁY
nr XXXVI/511/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam

4803

nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie
przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat
bydgoski

4803

nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie
„Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski”

4805

nr XLI/230/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 października 2009 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę miasto Chełmno

4809

nr XXXII/198/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli

4811

nr XXXII/199/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
regulaminu podziału i przyznawania specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

4813

1946

–

nr XXVI/211/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

4814

1947

–

nr XXVII/130/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

4814

nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na rok 2010

4815

nr XXVII/138/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych
zasad jego przyznawania i wypłacania

4818

nr XLVI/311/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

4819

nr XLVI/312/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych

4819

nr XLVI/313/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów

4822

1948

1949

1950

1951

1952

–

–

–

–

–
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1955

1956

–

–

–

–
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nr XXX/148/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego

4823

nr XXX/149/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie
gminy Górzno

4824

nr XXX/150/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4824

nr XXX/151/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej

4826

1957

–

nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4827

1958

–

nr XXXIX/396/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

4828

nr XXXIX/397/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

4829

nr XXXIX/398/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego
podatku

4830

nr XXXIX/399/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

4831

nr XL/113/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie poboru
podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

4832

nr XL/114/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie poboru
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za
inkaso

4832

nr XL/115/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

4833

1959

1960

1961

1962

1963

1964

–

–

–

–

–

–

INFORMACJA
1965

–

ogłoszenie z dnia 21 października 2009 r. Starosty Toruńskiego w sprawie operatu
ewidencji gruntów i budynków

4836
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Poz. 1940,1941

1940
1940

UCHWAŁA Nr XXXVI/511/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 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:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. W § 5 ust. 2 uchwały nr XXIII/287/2004 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
(Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 80,
poz. 1380, z 2005 r. Nr 79, poz. 1467, z 2007 r. Nr 35,
poz. 515 i Nr 121, poz. 1795 oraz z 2009 r. Nr 78,
poz. 1404) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) przy zajęciu
11 – 12 m² pasa drogowego – 100 zł.”.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326 Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720;
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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

1940

1941
1941

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski.
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Regulamin przyznawania nagród dla
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Bydgoski” w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Stanisław Buś
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1.

załącznik nr 1
do uchwały nr 223/XXXV/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 października 2009 r.
Regulamin
Przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski
§ 1. W rocznych budżetach Powiatu Bydgoskiegoorganu prowadzącego szkoły i placówki, tworzy się
zgodnie z art. 49 Ustawy-Karta Nauczyciela, specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia
dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Wysokość
rocznego funduszu nagród wynosi co najmniej 1%
planowanych wynagrodzeń osobowych z następującym
przeznaczeniem:
1. 75% funduszu nagród przekazywane jest
bezpośrednio do szkół i placówek, z przeznaczeniem na
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nagrody. Zasady i kryteria przyznawania nagród
dyrektora ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i w uzgodnieniu z działającymi w szkole
związkami zawodowymi.
2. 25% funduszu nagród przeznacza się na Nagrody
Starosty.
3. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, są finansowane z budżetów tych organów.
§ 2.1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest m.in. za
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą
być przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
3. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze
specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1) osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy
nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie
uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych
możliwościach,
2) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach
w życiu społeczności szkolnej,
3) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej
oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska
lokalnego,
4) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,
5) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
uczniów wymagających szczególnej pomocy ze
strony szkoły,
6) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
nauczycieli.
4. Wnioski o przyznanie Nagród Starosty dla
nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Bydgoski składają:
1) dyrektorzy szkół,
2) dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
3) właściwe organy związkowe,
4) Starosta Bydgoski z własnej inicjatywy.
5. Nagrodę Starosty może otrzymać nauczyciel,
który przepracował co najmniej 1 rok i posiada
minimum dobrą ocenę pracy.
6. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze
specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1) kształtowanie klimatu wychowawczego w szkole
poprzez
stawianie
właściwych
wymagań
nauczycielom i uczniom oraz pracownikom
administracji i obsługi,
2) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez
odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy
dobór
programów
nauczania,
odpowiednie
sprawowanie
nadzoru
pedagogicznego,
wspomaganie
nauczycieli
w ich rozwoju
zawodowym,
3) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami
szkoły,
4) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie
środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie
i wydatkowanie środków pozabudżetowych,
1941

5) solidną i terminową
prowadzącym.

Poz. 1941

współpracę

z

organem

§ 3.1. Wysokość
indywidualnej
nagrody
uzależniona jest od spełnienia kryteriów określonych
w § 2 i nie może przekroczyć:
1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym – w przypadku
nagród dyrektora szkoły,
2) dwukrotności
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym –
w przypadku Nagród Starosty.
2. Liczbę i wysokość Nagród Starosty określa
Starosta Bydgoski do 5 września na wniosek Dyrektora
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
3. Środki finansowe na Nagrody Starosty dla
nauczycieli i dyrektorów zapewnia Starostwo
Powiatowe, z wyłączeniem nauczycieli, o których
mowa w § 1 ust. 3. Środki finansowe na Nagrody
Starosty dla tych nauczycieli zapewnia organ
prowadzący szkołę.
§ 4.1. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty
składane są na formularzach stanowiących załącznik do
niniejszego regulaminu w terminie do 10 września
każdego roku.
2. Wniosek powinien być sporządzony na dwóch
stronach jednej kartki, nie może przekraczać ram
rubryki, dołączenie stron z dodatkowym uzasadnieniem
powoduje odrzucenie
wniosku ze
względów
formalnych.
3. Wnioski złożone na innych formularzach,
wnioski niekompletne, bądź nieprawidłowo wypełnione
odrzucane są z przyczyn formalnych.
4. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje
Starosta Bydgoski.
5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
aktach osobowych.
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Poz. 1942

1942
1942

UCHWAŁA Nr 224/XXXV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski”.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)1 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjąć „Regulamin przyznawania dodatków
do
wynagrodzeń
zasadniczych
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Bydgoski” w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Stanisław Buś
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1.

załącznik nr 1
do uchwały nr 224/XXXV/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 października 2009 r.
Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski
I Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę
Bydgoskiego,
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu
Bydgoskiego,
3. Wydziale Edukacji – należy przez to rozumieć
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego,
4. szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub
placówkę oświatową albo zespół szkół lub placówek
oświatowych, w tym specjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski,

5. dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – należy
przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub
nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt. 4,
6. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do
dnia 31 sierpnia roku następnego,
7. klasie – należy przez to rozumieć oddział w szkole,
grupę uczniów w świetlicy oraz grupę
wychowawczą w internacie lub w szkole specjalnej,
8. uczniu – należy przez to rozumieć także
wychowanka, słuchacza,
9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub
art. 42 ust. 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.
§ 2. Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli
określonych niniejszym regulaminem należą:
a) funkcyjny,
b) motywacyjny,
c) za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych i dodatków
socjalnych.
II Dodatek funkcyjny
§ 3.1. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym
dniem powierzenia funkcji. Jeśli powierzenie funkcji
nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek
przysługuje z tym miesiącem.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na
czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego
okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie.
3. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego
dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce
ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia
powierzenia
funkcji
zastępowania
nieobecnego
dyrektora.
4. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie mają prawo do dodatku
funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska
kierowniczego, od pierwszego dnia powierzenia funkcji.
§ 4.1. Wysokość
dodatku
funkcyjnego
dla
dyrektora szkoły, w granicach stawek określonych
w regulaminie, ustala Starosta uwzględniając wielkość
i strukturę organizacyjną szkoły.
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2. Wysokość
dodatku
funkcyjnego
dla
wicedyrektora lub innych osób zajmujących stanowiska
kierownicze – w granicach stawek określonych
w regulaminie – ustala dyrektor szkoły uwzględniając
wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej
funkcji.
§ 5.1. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres
powierzenia funkcji.
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych nauczyciel zachowuje prawo do
każdego z nich.
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
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3. Dodatek funkcyjny wypłaca
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 7.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony – na 6 miesięcy.
2. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczyciela
w granicach posiadanych środków finansowych
przyznaje dyrektor szkoły, ustalając jego wysokość oraz
okres na jaki został przyznany.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje Starosta, ustalając okres na jaki został
przyznany.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 8.1. Środki finansowe przeznaczone na dodatki
motywacyjne powstają z odpisu nie niższego niż 6%
ogólnej planowanej sumy wynagrodzeń zasadniczych
nauczycieli danej szkoły, zgodnie z uchwałą budżetową.
Przyznane przez Starostę dodatki motywacyjne dla
dyrektorów nie obciążają puli środków na dodatki
motywacyjne będące w dyspozycji dyrektora szkoły dla
nauczycieli tej szkoły.
2. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego od
3 do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje
Starosta na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

się

z

góry,

§ 6. Określa się następujące stawki dodatków
funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę
oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję
wychowawcy klasy, opiekuna stażu:

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów (w tym specjalne):
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:
- do 9 oddziałów
- 10-15 oddziałów
- 16-20 oddziałów
- 21 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącego:
- 10-15 oddziałów
- 16-20 oddziałów
- 21 i więcej oddziałów
c) kierownik warsztatu szkolnego
d) kierownik szkolenia praktycznego
Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
Kierownik filii poradni psychologiczno - pedagogicznej
Dyrektor domu dziecka
Kierownik internatu
Wychowawstwo
Opiekun stażu (jeden stażysta)
III Dodatek motywacyjny
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Miesięcznie w zł

500 zł
600 zł
900 zł
1000 zł
300 zł
600 zł
750 zł
650 zł
500 zł
600 zł
400 zł
600 zł
400 zł
120 zł
50 zł

§ 9.1. Przy
ustalaniu
wysokości
dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli należy brać pod uwagę
następujące kryteria:
Działania w realizowanym procesie dydaktycznym
a) Wyniki egzaminu maturalnego w odniesieniu do
średnich wojewódzkich – kryterium priorytetowe,
b) Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe – kryterium priorytetowe,
c) Realizacja własnych rozwiązań metodycznych
uwzględniających
indywidualne
potrzeby
i możliwości uczniów,
d) Szczególne osiągnięcia uczniów - kryterium
priorytetowe,
e) Opracowywanie programów autorskich, wdrażanie
innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
Działania wychowawczo-opiekuńcze
f) Właściwa diagnoza i skuteczne rozwiązywanie
trudnych sytuacji wychowawczych,
g) Opieka nad Samorządem Szkolnym i szkolnymi
kołami zainteresowań,
h) Udział uczniów w wolontariacie, publicznych
akcjach charytatywnych oraz działaniach na rzecz
środowiska naturalnego,
i) Organizowanie wycieczek szkolnych, obozów,
rajdów integrujących uczniów szkoły,
j) Organizacja uroczystości szkolnych utrwalających
tradycje narodowe i wartości patriotyczne z historii
Polski i środowiska lokalnego,
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k) Aktywizacja uczniów do udziału w promocji szkoły,
l) Współorganizacja szkolnej działalności sportowej
oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
m) Współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym ucznia i
profesjonalnymi
instytucjami
rozwiązującymi
problemy patologii społecznych.
Zaangażowanie w realizację zadań na rzecz
promocji szkoły i tworzenia nowoczesnych form
rozwiązywania
problemów
dydaktycznowychowawczych
n) Prowadzenie i administrowanie szkolnej strony
internetowej, i administrowanie szkolną siecią
informatyczną,
o) Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem
szkolnym i Powiatową Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w zakresie zapobiegania i zwalczania
przejawów patologii społecznej,
p) Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.
Aktywność w wypełnieniu zadań i obowiązków
q) Wspieranie uczniów w przygotowaniu do
zewnętrznych egzaminów pisemnych i ustnych,
r) Wykorzystanie
możliwości
realizacji
zadań
pozalekcyjnych,
s) Prowadzenie warsztatów przedmiotowych i szkoleń
Rady Pedagogicznej,
Realizowanie
zadań
szczególnie
ważnych
w założeniach dla oświaty przyjętych przez Powiat
Bydgoski
t) Prowadzenie diagnozy osiągnięć uczniów w całym
cyklu kształcenia,
u) Podporządkowanie celów realizowanych programów
ze środków UE realizowaniu planów rozwojowych
szkół i placówek,
v) Inicjowanie i prowadzenie współpracy ze szkołami
i placówkami z państw Unii Europejskiej,
w) Wykorzystanie
w
procesie
dydaktycznym
i
praktycznej
nauce
zawodu
współpracy
z uczelniami wyższymi i zakładami o wysokiej
technologii zarządzania i produkcji,
x) Pozyskiwanie pracodawców gwarantujących wyższy
poziom praktyk zawodowych.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego decyduje
dyrektor szkoły uwzględniając jakość i liczbę kryteriów,
o których mowa w p. 1 ze szczególnym
uwzględnieniem kryteriów priorytetowych.
IV Dodatek za warunki pracy
§ 10.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu
pracy w trudnych warunkach określonych w § 8 i § 9
w obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego z dnia 31 stycznia 2005 r.
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
2. Wysokość miesięcznego dodatku za warunki
pracy określona jest kwotowo wg stawek wymienionych
w § 11.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za
przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej
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do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do
etatowego pensum.
4. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę
ponadwymiarową, przepracowaną w warunkach
trudnych, powiększa się proporcjonalnie.
5. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu.
§ 11. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się
prowadzenie przez nauczycieli niżej podanych zajęć
oraz przyznaje się miesięczne dodatki w następujących
wysokościach za:
1. Prowadzenie
praktycznej
nauki
zawodu
w szkołach specjalnych w wysokości 50 zł.
2. Prowadzenie praktycznej nauki zawodu szkół
rolniczych w terenie z zakresu produkcji roślinnej,
zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa w wysokości 50 zł.
3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach
(klasach) przysposabiających do pracy zawodowej
w wysokości 50 zł.
4. Prowadzenie
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną
umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 50 zł.
5. Prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych w szkołach (klasach) specjalnych
oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego
do
kształcenia
specjalnego
w wysokości 200 zł.
6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych w szkołach podstawowych specjalnych
w wysokości 50 zł.
7. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,
wynikających z realizacji zadań diagnostycznych,
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych
z
młodzieżą
i
dziećmi
niepełnosprawnymi,
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
z
zaburzeniami
zachowania,
zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz
z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych
poradniach specjalistycznych w wysokości 100 zł.
8. Prowadzenie
zajęć
wychowawczych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 300 zł.
§ 12.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu
pracy w uciążliwych warunkach określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
w
sprawie
wysokości
minimalnych
stawek
wynagrodzenia zasadniczego z dnia 31 stycznia 2005 r.
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przyznaje się:
a) Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w szkole
specjalnej w klasie lub grupie wychowawczej
z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim,
w której znajduje się o najmniej jedno dziecko
upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia
dydaktyczne prowadzone są według odrębnego
programu nauczania obowiązującego w tego typu
szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według
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odrębnego
programu
wychowawczego
opracowanego przez wychowawcę – przysługuje
dodatek zwiększony o 50 złotych miesięcznie.
b) Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z dziećmi
i
młodzieżą,
których
rodzaj
i
stopień
niepełnosprawności został określony w § 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi
i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu
z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki,
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),
przysługuje zwiększenie dodatku w wysokości
o 50 złotych miesięcznie.
§ 13.1. W razie zbiegu tytułu do dodatku
określonego w § 11 i § 12, nauczycielowi przysługuje
prawo do wszystkich tych dodatków.
2. Dodatki, o których mowa w § 12 i § 13,
przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły, a dla
dyrektora – Starosta.
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.
4. Dodatki, o których mowa w § 11 i § 12,
przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z którą dodatki są związane oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
§ 14. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
V Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa
§ 14.1. W
szczególnych
przypadkach,
podyktowanych koniecznością jak najlepszej realizacji
programu dydaktycznego lub wychowawczego,
nauczyciel bądź inny pracownik pedagogiczny
posiadający właściwe kwalifikacje, może być
zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych.
2. Godziny zajęć ponadwymiarowych mogą być
stałe, przypisane na rok szkolny.
3. Stałe godziny ponadwymiarowe podlegają
rozliczeniu na koniec każdego miesiąca lub w systemie
średniorocznym w zależności od sytemu organizacji
pracy szkoły.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przysługuje również w przypadku niezrealizowania ich
z powodów nie leżących po stronie pracownika:
zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub trudnych
warunków atmosferycznych, rekolekcji, udziału
nauczyciela w konferencji metodycznej, urlopowanego
na podstawie art. 25 ustawy o związkach zawodowych,
wyjazdu dzieci na wycieczkę, choroby dziecka
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nauczanego indywidualnie trwającej nie dłużej niż
tydzień, Dnia Edukacji Narodowej i we wszystkich
przypadkach zwolnień od pracy z zachowaniem
ustawowego prawa do wynagrodzenia.
5. Wysokość zapłaty za godzinę ponadwymiarową
lub
zastępstwa
doraźnego
jest
odpowiednio
podwyższona tylko wówczas, gdy praca odbywa się
w warunkach spełniających wymogi definicji pracy
„w trudnych i uciążliwych warunkach”.
§ 15.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego
zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin wynikającą z tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
5. Przepis
ust.
4
nie
dotyczy
godzin
ponadwymiarowych realizowanych w kształceniu
zaocznym i placówce kształcenia na odległość.
6. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
nauczyciela, realizującego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w różnym tygodniowym
wymiarze ustala się dla zajęć w zakresie których godziny są
realizowane na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia
wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą
godzinę
pracy
obliczane
jak
za
godzinę
ponadwymiarową.
8. Nauczycielom
zajmującym
stanowiska
kierownicze, sprawującym w dni wolne od pracy nadzór
nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu
dodatkowe wynagrodzenie.
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wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
a dyrektorowi Starosta Bydgoski.

VI Dodatek mieszkaniowy
§ 16. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin w szkole lub placówce na terenie
wiejskim
lub
miejscowości
liczącej
do
5000 mieszkańców i posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 21. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.

§ 17. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od stanu rodzinnego
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) dla nauczyciela samotnego – 25 zł
2) dla nauczyciela posiadającego rodzinę – 50 zł

§ 22. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku społecznego,
c) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej;
w
przypadku
jednak,
gdy
z nauczycielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,
na który umowa była zawarta.
d) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 18. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka
oraz dzieci i rodziców pozostających na jego
utrzymaniu.
§ 19. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 19.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
§ 20. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w § 21 na ich wspólny

§ 23. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
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UCHWAŁA Nr XLI/230/2009
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 20 października 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę miasto Chełmno.
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 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 17poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1
i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, 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, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370

i z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56,
poz. 458 i Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dotacje z budżetu gminy miasta Chełmno
przysługują:
1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez gminę;
2) niepublicznym przedszkolom, w wysokości 75%
ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących
ponoszonych
w
przedszkolach
publicznych
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminę;
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3) innym niepublicznym formom
wychowania
przedszkolnego, w wysokości 40% wydatków
bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę.
§ 2. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań
oświatowych, w tym na wynagrodzenie nauczycieli oraz
utrzymanie szkół i placówek.
§ 3.1. Dotacji udziela Burmistrz Miasta na wniosek
osoby prawnej lub fizycznej, który zawiera:
- nazwę szkoły lub przedszkola wraz z adresem,
- planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać
do przedszkola lub szkoły do końca roku
budżetowego, na który udzielana jest dotacja,
a przypadku przedszkola również liczbę uczniów
niepełnosprawnych,
- zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach zachodzących w liczbie uczniów
w okresie dotowanym, zmianach w nazwie i adresie
osoby prowadzącej szkołę lub przedszkole oraz
zmianach w numerze rachunku bankowego.
2. W przypadku placówki nowo założonej we
wniosku podaje się dodatkowo:
- datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do
ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli,
- nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły
lub przedszkola, na który będą przekazywane środki
dotacji.
§ 4.1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
podstawie imiennych list uczniów sporządzanych przez
dotowanego, przekazywanej do Urzędu Miasta do dnia
15 każdego miesiąca. Lista przekazywana przez
przedszkola zawiera dodatkowo datę urodzenia dziecka,
informację o miejscu zamieszkania i liczbę uczniów
niepełnosprawnych.
2. Liczba dotowanych uczniów w danym miesiącu
nie może być większa niż liczba uczniów, o której
mowa w § 4 ust. 1.
§ 5. W okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień
danego roku, organ dotujący przekazuje kwotę dotacji,
o której mowa w § 4 ust. 1, według średniej liczby
uczniów w I półroczu.
§ 6.1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa
w § 3 sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta nie
później niż do 15 stycznia roku następującego po roku
udzielenia dotacji rozliczenie, które zawiera informację
o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach,
kwocie przekazanej i wysokości wykorzystanej dotacji.
2. Ustalona kwota zobowiązania gminy miasto
Chełmno z tytułu wyrównania dotacji należnej
przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub
przedszkola w terminie do dnia 31 stycznia następnego
roku.
3. Ustalona i stanowiąca należność gminy miasto
Chełmno kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji

– 4810 –

Poz. 1943

w nadmiernej wysokości, podlega wpłaceniu w terminie
do 31 stycznia następnego roku, przez osobę
prowadzącą przedszkole lub szkołę na rachunek gminy.
§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku
wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 8.1. Gmina ma prawo do przeprowadzania
kontroli w placówkach niepublicznych otrzymujących
dotację z budżetu gminy na zasadach określonych
w art. 90 ust. 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta mogą
dokonywać kontroli w placówkach dotowanych
w zakresie:
1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby
uczniów wykazywanych w informacji, o której
mowa w § 4 ust. 1;
2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji
zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d
ustawy.
3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli, który zawiera
w szczególności.
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres
jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko
osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania
kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego
kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych
nieprawidłowości;
6) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego
o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień
do protokołu.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia
należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. Odmowa
podpisania
protokołu
przez
kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji
ustaleń kontroli.
§ 9. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmna.

powierza

się

§ 10. Traci moc uchwała nr XLVIII/441/2002 Rady
Miasta Chełmna z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym
przedszkolom
oraz
szkołom
niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, prowadzonym na terenie gminy miasta Chełmna
oraz uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Miasta
Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym
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szkołom i placówkom wpisanym do ewidencji placówek
niepublicznych prowadzonej przez gminę miasto
Chełmno.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
1943

1944
1944

UCHWAŁA Nr XXXII/198/2009
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821; Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800), w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Grudziądz, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56,
poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz.U.
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158,

poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U.
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz.U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800);
3) wynagrodzenie zasadnicze- należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła-podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina, pojęcie
to obejmuje również placówkę.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 7
rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
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2. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Dodatek motywacyjny nie może przekraczać
20% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek
motywacyjny
przyznaje
się
nauczycielowi na czas określony nie dłuższy niż jeden
rok szkolny.
5. Dodatek motywacyjny wynosić będzie od roku
2009:
1) dla nauczyciela do 5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) dyrektora
szkoły
podstawowej
do
6%
wynagrodzenia zasadniczego;
3) dyrektora zespołu szkół do 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora szkoły do 4 oddziałów – 10%
wynagrodzenia zasadniczego;
2) dyrektora szkoły do 6 oddziałów – 15%
wynagrodzenia zasadniczego;
3) dyrektora szkoły powyżej 6 oddziałów – 20%
wynagrodzenia zasadniczego;
4) wychowawcy klasy – 2% wynagrodzenia
zasadniczego stażysty art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela;
5) opiekuna stażu – 2% wynagrodzenia zasadniczego
stażysty art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Wójt Gminy.
5. Dodatek funkcyjny osobom pełniącym inne
stanowiska w szkole ustala dyrektor szkoły.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach określonych w odrębnych
przepisach w wysokości łącznie z różnego rodzaju
dodatków do 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. 2 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 Wójt Gminy.
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
1944
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wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponad wymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. 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
wymiaru (lub ¼, 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.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 11. Traci moc uchwała nr XXVII/169/2009 Rady
Gminy w Grudziądzu z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 49, poz. 135).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Hanna Guzowska
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UCHWAŁA Nr XXXII/199/2009
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie regulaminu podziału i przyznawania specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
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, Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821, Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800), w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
realizację innych zadań statutowych szkoły, sposób
podziału środków na nagrody organu prowadzącego
i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Grudziądz.
§ 2.1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda
ze specjalnego funduszu nagród w ramach planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych z podziałem na:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy;
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami
i
stowarzyszeniami
oraz
z rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
4. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 należy składać do
dnia 3 września każdego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
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2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;
3) opinie zakładowej organizacji związkowej do której
kandydat należy.

Poz. 1945,1946,1947

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3.1. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Wójt
Gminy, albo dyrektor szkoły może przyznać nagrodę
w innym czasie według zasad określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kopie decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.

Przewodnicząca Rady
Hanna Guzowska

1945

1946
1946

UCHWAŁA Nr XXVI/211/2009
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 uchwala się,
co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski

§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/166/2008
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Łasinie
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 4, poz. 76) w § 5
ust. 2 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) realizacja zadań wynikająca z art. 90b-e ustawy
z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1 568, 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, 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,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.

się

1946

1947
1947

UCHWAŁA Nr XXVII/130/2009
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, 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, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U z 2009 r. Nr 52,

poz. 420), oraz 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 ze zmianami 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, Dz.U.
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
i 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.
z 2009 r. Nr 52 poz. 742) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,77 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 – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni (za
wyjątkiem
gruntów
rekreacyjnowypoczynkowych), w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego,
d) ujętych
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy jako grunty rekreacyjnowypoczynkowe - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,27 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

Poz. 1947,1948

d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych
(za
wyjątkiem
budynków
letniskowych) - 5,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej), w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego,
f) wykorzystywanych
na
cele
letniskowe
i rekreacyjne – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli lub ich części:
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła
i wody - 1% wartości,
b) od pozostałych - 2% wartości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Zbigniew Karbowski

1947

1948
1948

UCHWAŁA Nr XXVII/131/2009
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami 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, Dz.U.
z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek podatku od środków

transportowych (M.P. Nr 52 poz. 742) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych.
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 582,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9,0 tony włącznie - 972,00 zł,
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1152,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:
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14
15
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25
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19
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23
25
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25
27
29
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25
27
29
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stawki podatku (w zł)
oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
1218,00
1260,00
1332,00
1404,00
Trzy osie
1464,00
1542,00
1608,00
1698,00
1788,00
1896,00
Cztery osie i więcej
1884,00
1956,00
2076,00
2304,00
2304,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- od 3,5 tony do 8 ton włącznie 1026,00 zł,
- powyżej 8 ton, a poniżej 12 ton 1308,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy i naczepa,
ciągnik balastowy i przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Poz. 1948

inne systemy
zawieszenia osi

1308,00
1374,00
1440,00
1752,00
1572,00
1644,00
1728,00
1776,00
2208,00
2208,00
2004,00
2112,00
2304,00
2784,00
2784.00

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:

stawka podatku w zł
oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
1362,00
1440,00
1500,00
1968,00
Trzy osie i więcej
1836,00
2424,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton do 9 ton włącznie - 852,00 zł,
- powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1128,00 zł.

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1536,00
1584,00
1656,00
2148,00
2148,00
2784,00

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
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Poz. 1948

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:
liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa(przyczepa) i pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

stawki podatku w zł
oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
1224,00
1260,00
1320,0
Dwie osie
1404,00
1464,00
1542,00
1608,00
Trzy osie i więcej
1686,00
1788,00

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc - 1680,00 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1968,00 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
do
celów
związanych
z
bezpieczeństwem
przeciwpożarowym, dowozem dzieci i młodzieży do
szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Zbigniew Karbowski
1. Wymieniona 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 grudnia 1992 r.);
2) dyrektywy 1999 /62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

1948

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1374,00
1440,00
1518,00
1584,00
1656,00
1692,00
2148,00
1692,00
2148,00
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Poz. 1949

1949
1949

UCHWAŁA Nr XXVII/138/2009
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i wypłacania.
Na podstawie 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 z późn.
zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała
określa
wysokość
dodatków
mieszkaniowych dla nauczycieli, zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę
Brzozie oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania.
§ 2.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do
zajmowanego
stanowiska
nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązującego
wymiaru
zajęć
w
szkołach
i placówkach prowadzonych przez gminę Brzozie
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
w wysokości uzależnionej od stanu rodzinnego:
1) dla jednej osoby – 1%;
2) dla dwóch osób – 2%;
3) dla trzy osób – 3%;
4) dla czterech osób i więcej – 4%;
- wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim mieszkających:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem;
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka nie pracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu.
3. O każdej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 2 nauczyciel otrzymujący
dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący
dodatek Wójta Gminy.
4. Nauczycielowi
i
jego
małżonkowi
zamieszkującemu z nim na stałe będącemu także
nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
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5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego pracodawcę.
§ 3. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem
powołanym do służby wojskowej zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta została zawarta;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 4.1. Dodatek przyznaje się na wniosek
nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego
wysokość dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt
Gminy.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Zbigniew Karbowski
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
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.
1.
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UCHWAŁA Nr XLVI/311/09
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 19,38 od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,56 od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,15 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego i budynków letniskowych 6,77 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 5 ust.1, 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, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
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 0,18 zł od 1 m2 powierzchni
z wyjątkiem: - gruntów rekreacyjno –
wypoczynkowych - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/204/08 Rady
Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 155, poz. 2395).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

1950

1951
1951

UCHWAŁA Nr XLVI/312/09
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 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
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1218,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
art. 10 ust. 1 i 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 i Nr 251,
poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116,
poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co
następuje:
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§ 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 506 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 809 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.012 zł,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 1;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak
w załączniku Nr 1 do uchwały;
3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 607 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.112 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.313 zł,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 2;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton jak
w załączniku Nr 2 do uchwały;
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego 506 zł;
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak
w załączniku Nr 3 do uchwały;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 809 zł,

Poz. 1951

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc1.751 zł,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 3.
§ 2. Dla środków transportowych, określonych
w § 1 pkt 1, 3, i 7 posiadających katalizatory stawki
podatku zmniejsza się o 5% i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 482 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 644 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 961 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 577 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.056 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.247 zł;
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc 770 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.665 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/205/08 Rady
Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008r.r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. Nr 155, poz. 2396).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/312/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2009 r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

871

1.245

13

14

996

1.369

14

15

1.108

1.468

1.214

1.605

15
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Trzy osie
12

17

1.369

1.803

17

19

1.492

1.827

19

21

1.615

1.853

21

23

1.616

1.866

23

25

1.776

2.019

2.661

2.786

25
Cztery osie i więcej
12

25

1.414

1.513

25

27

1.616

1.866

27

29

1.803

2.362

29

31

1.990

2.786

2.118

2.786

31

załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/312/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2009r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy
+przyczepa (w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

1.214

1.414

18

25

1.679

1.803

25

31

1.740

2.153

1.704

2.153

1.598

2.153

2.207

2.786

31
Trzy osie
12
40

40
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załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/312/09
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2009 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12

18

607

708

18

25

708

910

1.276

1.592

25
Dwie osie
12

28

566

671

28

33

871

1.120

33

38

1.090

1.656

1.474

2.153

38
Trzy osie
12

18

868

1.207

18

36

990

1.505

1.207

1.717

36
1951

1952
1952

UCHWAŁA Nr XLVI/313/09
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 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, 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. 1218, i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 18 a

ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. f 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, z 2008 r., Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów
przez osoby fizyczne posiadające psy na terenie gminy
Chełmża.
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§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów
w kwocie 68,00 zł od jednego psa.

w przypadku, gdy gospodarstwo rolne korzysta ze
zwolnienia ustawowego

§ 3. Opłata płatana jest jednorazowo do 15 maja
każdego roku oraz nie później niż w ciągu dwóch
tygodni od wejścia w posiadanie psa w trakcie roku
podatkowego w pełnej wysokości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/203/08 Rady
Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.
Woj. Kuj.– Pom. Nr 155, poz. 2394).

§ 4. Opłata jest płatna w kasie urzędu lub na konto
PKO BP 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543.

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

§ 5.1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się
z tytułu posiadania jednego psa w gospodarstwie
domowym.
2. Zwolnienia nie przysługują jeżeli posiadacz psa
zamieszkuje w siedlisku gospodarstwa rolnego

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

1952

1953
1953

UCHWAŁA Nr XXX/148/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)2
uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w komunikacie z dnia 19 października 2009 r. (M.P. 68
Nr, poz. 886) z kwoty 34,10 zł do kwoty 32,00 zł jako
podstawy obliczenia podatku rolnego.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/97/2008 Rady
Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia
podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 166,
poz. 2691).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
1953

z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz.1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458.
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UCHWAŁA Nr XXX/149/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Górzno.
1. 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.U. WEL. 368 z 17 grudnia 1992 r.);
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. WEL 187 z 20 lipca 1999 r.),
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2. 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, Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692, Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
3. 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 i Nr 116, poz.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 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.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)2 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.)3 uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XVIII/98/2008 Rady
Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie
gminy Górzno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 166,
poz. 2692).
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gminy Górzno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1954

1955
1955

UCHWAŁA Nr XXX/150/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 2 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.)3 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 - 330,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie - 550,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 729,00 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, a mniej niż
13 ton - 609,00 zł,

równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 609,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 609,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 609,00 zł,
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 273,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1.115,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.115,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 1.115,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.115,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.115,00 zł,
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 726,00 zł,
-
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równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1.819,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1.819,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 1.819,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.819,00 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, a mniej niż
13 ton - 1.377,00 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1.377,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1.377,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.377,00 zł,
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 558,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 558,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.735,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, mniej niż
23 ton - 1.735,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.735,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.735,00 zł,
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1.146,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1.146,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1.819,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2.583,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.583,00 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1.540,00 zł,
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 1.540,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.540,00 zł;
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1.554,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.554,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.554,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.554,00 zł,
b) o liczbie osi trzy i więcej:
-

Poz. 1955

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 1.554,00 zł,
- wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton 1.895,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 1.895,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 43,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.895,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a miej niż
31 ton - 1.996,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.996,00 zł,
b) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 1.895,00 zł,
- wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton 1.895,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.583,00 zł;
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton
- 241,00 zł;
od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 241,00zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 352,00zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 352,00 zł,
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 232,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 935,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej
lub równej 36 ton - 935,00 zł,
- wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1.265,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.265,00 zł,
c) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 745,00 zł,
- wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1.037,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.037,00 zł;
od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 241,00 zł,
-

6)

7)

8)

9)
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1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.U. WEL. 368 z 17 grudnia 1992 r.);
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. WEL 187 z 20 lipca 1999 r.),
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2. 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, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692, Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 548.
3. 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 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 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.

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 618,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 618,00 zł,
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 341,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 1.421,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej
lub równej 36 ton - 1.421,00 zł,
- wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1.870,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.870,00 zł,
c) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
lub równej 36 ton - 1.037,00 zł,
- wyższej niż 36 ton, a mniej niż 38 ton 1.409,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.409,00 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 806,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 806,00 zł.
-

§ 2. Traci moc uchwała XVIII/99/2008 Rady
Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 166,
poz. 2693).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1955

1956
1956

UCHWAŁA Nr XXX/151/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.)2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)3 uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej
w następujących wysokościach:
1) z jednego stolika, straganu: 12,00 zł;
2) z samochodu lub z przyczepy: 12,00 zł;
3) z jednego koszyka, ręki: 2,00 zł.
§ 2. Opłata targowa płatna będzie u inkasenta lub
w kasie Urzędu Gminy Górzno przed rozpoczęciem
sprzedaży.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/100/2008 Rady
Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 166, poz. 2694).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
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kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.U. WEL. 368 z 17 grudnia 1992 r.);
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. WEL 187 z 20 lipca 1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2. 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, Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692, Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
3. 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 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 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.

1956

1957
1957

UCHWAŁA Nr XXX/152/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)2 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.)3 uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej 0,46 zł;
2) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej 11,50 zł;
3) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej 4,60 zł;
4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,84 zł;
5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej 3,23 zł, z wyjątkiem:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni 1,72 zł,
b) budynków letniskowych, dla których ustala się
stawkę od 1 m2 powierzchni 6,37 zł,
Za budynek letniskowy uważa się obiekt
budowlany
posadowiony
na
terenach

przeznaczonych pod zabudowę letniskową
i rekreacyjną, który nie służy wyłącznie
zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych;
6) od budowli 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust 3 do 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni 0,49 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 3,74 zł,
c) od pozostałych gruntów od 1 m2 powierzchni
0,11 zł, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni 0,06 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
niewykorzystane
powierzchnie
budynków
gospodarczych w gospodarstwach rolnych, których
grunty zostały przekazane na Skarb Państwa w zamian
za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty
lub ich części, budynki lub ich części stanowiące
własność gminy, o ile nie są we władaniu osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
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1. 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.U. WEL. 368 z 17 grudnia 1992 r.);
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. WEL 187 z 20 lipca1999 r.),
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2. 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, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 59, poz.
531, Nr 78, poz. 692, Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz.
1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
3. 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 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 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.

§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części, grunty lub ich części zajęte na
biblioteki publiczne, straże pożarne, domy kultury
i świetlice.
§ 5. Zwolnienia, o których mowa w § 2-4 nie
obejmują
budynków
i
gruntów
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 6. Podatek od nieruchomości płatny jest w Kasie
Urzędu, u inkasenta lub na konto BS w Brodnicy filia
Górzno – Nr 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001.
§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/101/2008 Rady
Gminy w Górznie, z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 166, poz. 2695).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1957

1958
1958

UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2009
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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) oraz 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 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, określoną
w
Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 68,
poz. 886), w kwocie 34,10 zł za 1dt. - do kwoty:
32,00 zł za 1dt., która będzie przyjmowana jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
Lubicz na rok 2010.
1958

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty, określony w Statucie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Rybacki
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UCHWAŁA NR XXXIX/397/2009
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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. z 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) oraz 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 249,
poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości,
w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 17,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 5,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) garaży wolnostojących - 5,30 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
1959

publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości, określanej zgodnie
z zasadami podanymi w ustawie.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości
lub
ich
części
związane
z działalnością na rzecz ochrony bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego,
z
wyłączeniem
nieruchomości,
zajętych
na
prowadzenie
działalności gospodarczej;
2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem
nieruchomości,
zajętych
na
prowadzenie
działalności gospodarczej;
3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na
prowadzeni działalności kulturalnej, sportowej,
z wyłączeniem nieruchomości, zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej;
4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do
działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/242/08 Rady
Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2008 r. Nr 149, poz. 2287).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty, określony w Statucie Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący rady
Kazimierz Rybacki
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UCHWAŁA NR XXXIX/398/2009
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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. z 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) oraz art. 10
i 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 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, 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) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych, która wynosi:
1) od samochodu ciężarowego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 643,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie - 857,00 zł,
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie - 1.018, 00 zł,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.178,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
a) o dwóch lub trzech osiach - 1.178,00 zł,
b) o czterech (i więcej) osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 29 ton - 1.178,00 zł,
- od 29 ton i powyżej - 1.773,00 zł;
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
z zawieszeniem innym, niż pneumatyczne lub
równoważne:
a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie
całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 15 ton - 1.178,00 zł,
- od 15 ton i powyżej - 1.342,00 zł,
b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 23 tony - 1.178,00 zł,
- od 23 ton i powyżej - 1.690,00 zł,
c) o czterech (i więcej) osiach i dopuszczalnej
masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 27 ton - 1.178,00 zł,
- od 27 ton, a mniej niż 29 ton - 1.773,00 zł,
- od 29 ton i powyżej - 2.629,00 zł;
4) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej

5)

6)

7)

8)

9)

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 944,00 zł;
od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton - 944,00 zł,
- od 31 ton i powyżej - 1.514,00 zł,
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.335,00 zł,
- od 40 ton i powyżej - 1.846,00 zł;
od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym niż
pneumatyczne lub równoważne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton - 985,00 zł,
- od 31 ton i powyżej - 2.076,00 zł,
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.846,00 zł,
- od 40 ton i powyżej - 2.732,00 zł;
od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton - 321,00 zł;
od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 321,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 343,00 zł,
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 590,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 697,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 911,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.232,00 zł,
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 725,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.010,00 zł;
od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem
zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 343,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 603,00 zł,
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 333,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 911,00 zł,
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- od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 1.384,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.822,00 zł,
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.010,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.373,00 zł;
10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.071,00 zł,
b) od 30 miejsc i więcej - 1.350,00 zł.
§ 2. Zwalnia się od
transportowych
środki
wykonywaniu zadań z
samorządowej.

Poz. 1960,1961

oraz zwolnień od tego podatku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2008 r. Nr 149, poz. 2288).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty, określony w Statucie Gminy.

podatku od środków
transportowe
służące
zakresu administracji

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Rybacki

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/243/08 Rady
Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych
1960

1961
1961

UCHWAŁA Nr XXXIX/399/2009
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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) oraz art. 6 ust. 13
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 249, poz. 1828,
Nr 245, poz. 1775, 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), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775, 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), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008r. Nr 116,
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/346/04 Rady Gminy
Lubicz z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie określenia
wzorów
formularzy
deklaracji
i
informacji
podatkowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 126,
poz. 2233) wprowadza się następujące zmiany:
1961

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do mniejszej uchwały;
2) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty, określony w Statucie Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący rady
Kazimierz Rybacki
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1962
1962

UCHWAŁA Nr XL/113/09
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
§ 2. Ustanawia się wynagrodzenie
w wysokości:
- 4 % na terenie wsi
- 1,85 % na terenie miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 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 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146,
poz.1055, i z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180
poz.111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420)
oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136
poz. 969, zm. 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 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

za

inkaso

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Mrocza.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/99/08 z dnia
24 października 2008 r. w sprawie obniżenia podstawy
wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie do podatku należnego w 2010 r.

§ 1. Podatek od osób fizycznych pobierany jest
w drodze inkasa przez inkasentów tj. przez sołtysów wsi
Białowieża, Drążno, Drzewianowo, Izabela, Jeziorki
Zabartowskie, Kaźmierzewo, Kosowo, Krukówko,
Matyldzin, Ostrowo, Rościmin, Samsieczynek, Wiele,
Witosław, Wyrza oraz inkasenta - pracownika Urzędu
Miasta i Gminy Mrocza, lub na rachunek bankowy
Urzędu w BS Koronowo O/Mrocza Nr 03 8144 0005
2004 0040 0114 0003 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

1962

1963
1963

UCHWAŁA Nr XL/114/09
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za
inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 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, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146,
poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180
poz.111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420)
oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682, zm. Dz.U.
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199
i Nr 164, poz. 1365 Nr 179 poz. 1484 z 2006 r. Nr 245
poz. 1775 i Nr 249 poz. 1825 z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa tj. przez sołtysów wsi
Białowieża, Drążno, Drzewianowo, Izabela, Jeziorki
Zabartowskie, Kaźmierzewo, Kosowo, Krukówko,
Matyldzin, Ostrowo, Rościmin, Samsieczynek, Wiele,
Witosław, Wyrza oraz inkasenta pracownika Urzędu
Miasta i Gminy Mrocza lub na rachunek bankowy
Urzędu w BS Koronowo O/Mrocza Nr 03 8144 0005
2004 0040 0114 0003.
§ 2. Ustanawia się wynagrodzenie
w wysokości :
- 4% na terenie wsi
- 1,85% na terenie miasta

za

inkaso

§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Mrocza.
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/98/08 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie do podatku należnego w 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
1963

1964
1964

UCHWAŁA Nr XL/115/09
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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
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 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 5 i art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz.U. 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm.
z 2006 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 249
poz.1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz.1775, Nr 249
poz.1828; z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730;
z 2009 Nr 56 poz. 458 i Nr 223 poz. 1463), a także
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatków i opłatach lokalnych w 2010 r.
(M. P. Nr 52 poz. 742) i 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)
uchwala się co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
- do 15 miejsc - 504,00
- równej lub wyższej niż 15 miejsc, a mniejszej niż
30 miejsc - 1.071,00
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.713,00
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 580,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 832,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie - 1.074,00

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne w zależności od liczby osi
ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 1
kolumna 3 do niniejszej uchwały.
4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym
systemem zawieszania osi jezdnych w zależności od
liczby osi ustala się w wysokości określonej
w załączniku nr 1 kolumna 4 do niniejszej uchwały.
5. Od ciągnika siodłowego i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 841,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 971,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.118,00
6. Od ciągnika siodłowego i balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne w zależności od liczby osi ustala się
w wysokości określonej w załączniku nr 2 kolumna 3
do niniejszej uchwały.
7. Od ciągnika siodłowego i balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej używania z naczepą
lub przyczepą z innym rodzajem zawieszenia osi ustala
się w wysokości określonej w załączniku nr 2 kolumna
nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 1.097,00.
9. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
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masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, ustala się w wysokości
określonej w załączniku nr 3 kolumna 3 do niniejszej
uchwały.
10. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, w zależności od liczb osi,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 3
kolumna 4 równej lub wyższej niż 12 ton do niniejszej
uchwały.

Poz. 1964

§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXVI/100/08 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie określenia na 2009 r. stawek podatku od
środków transportowych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma
zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia
2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych pojazdy stanowiące własność gminy
i
wykorzystywane
dla
potrzeb
jednostek
organizacyjnych gminy.

załącznik nr 1
do uchwały nr XL/115/09
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2009r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 3 i 4 uchwały.
/samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton/
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

1

2

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12

13

1.071,00

1.086,00

13

14

1.111,00

1.135,00

14

15

1.135,00

1.197,00

1.255,00

1.590,00

15
Trzy osie
12

17

1.173,00

1.261,00

17

19

1.197,00

1.501,00

19

21

1.261,00

1.513,00

21

23

1.343,00

1.576,00

23

25

1.641,00

1.990,00

1.703,00

2.144,00

25
Cztery osie i więcej
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12

25

1.211,00

1.305,00

25

27

1.305,00

1.380,00

27

29

1.513,00

2.190,00

29

31

2.112,00

2.786,00

2.144,00

2.786,00

31

załącznik nr 2
uchwały nr XL/115/09
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2009r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 6 i 7 uchwały
/ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton/
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej
niż

mniej niż

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

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

12

18

1.387,00

1.513,00

18

25

1.513,00

1.641,00

25

31

1.641,00

1.767,00

2.018,00

2.153,00

1.572,00

2.153,00

2.153,00

2.786,00

Dwie osie

31
Trzy osie
12
40

40
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załącznik nr 3
do uchwały nr XL/115/09
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 października 2009r.
stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt. 9 i 10 uchwały
/przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niz12 ton/
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż
1

2

Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

3

4

Jedna oś
12

18

466,00

567,00

18

25

535,00

732,00

675,00

832,00

25
Dwie osie
12

28

516,00

756,00

28

33

839,00

1.102,00

33

38

1.097,00

1.641,00

1.475,00

2.144,00

895,00

1.197,00

1.248,00

1.641,00

38
Trzy osie
12
38

38

1964

1965
1965

OGŁOSZENIE
STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) ogłaszam:
że z dniem 17 kwietnia 2006 r. projekt operatu opisowokartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji
gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla
miasta Chełmża obręb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16 i 17 w powiecie toruńskim staje się

obowiązującym
i budynków.

operatem

ewidencji

gruntów

Starosta
Mirosław Graczyk
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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