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Nr 118

UCHWAŁY
nr XLIII/60/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami
Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej

4843

nr XXX/211/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwały
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kikół

4850

nr XXX/212/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

4851

nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół

4851

nr XXXI/195/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany
regulaminu wynagradzania nauczycieli

4852

1971

–

nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazw
ulic w Choceniu

4852

1972

–

nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie

4854

nr VII/84/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia
liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych
do wydania w 2010 r.

4855

nr VII/85/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie gminy
Osielsko oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone
taksówki

4855

nr VII/86/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia
strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób taksówkami na terenie
gminy Osielsko

4859

nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

4859

nr XXXVII/245/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

4860

nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”

4861

nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”

4865
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nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub
na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

4869

nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy

4872

nr 267/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia
liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku
2010

4873

nr 268/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie

4873
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UCHWAŁA Nr XLIII/60/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia,
Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Grudziądza przyjętego uchwałą
nr VIII/59/07Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
25 kwietnia 2007 r. uchwala się, co następuje:
Dział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym
przy ul. Nauczycielskiej, wyznaczony rysunkiem planu
stanowiącym jego integralną część oznaczoną jako
załącznik nr 1.
2. Rysunek
planu
obowiązuje
zgodnie
z umieszczonymi na nim objaśnieniami określającymi
treść zastosowanych symboli i oznaczeń.
3. Rysunek planu wykonany jest na mapie
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.
4. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym
rysunek planu został podzielony na arkusze formatu A4:
1) arkusz nr 1 stanowiący mapę zestawczą sekcji;
2) arkusz nr 2 stanowiący legendę;
3) kolejne arkusze stanowiące poszczególne sekcje
rysunku planu.
5. Integralną częścią rysunku planu jest wyrys ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Grudziądza.
§ 2. Poza rysunkiem planu integralną częścią
uchwały jest załącznik nr 2, zawierający:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim – rozumie się przez to dach o kącie
pochylenia połaci dachowej nie większej niż 15o;
2) dostępności komunikacyjnej - należy przez to
rozumieć zapewnienie zjazdu z drogi publicznej na
działkę;
3) kondygnacji – należy przez to rozumieć
kondygnację nadziemną według rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy –
należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może
być wysunięte podstawowe lico budynku; linia ta
dotyczy wyłącznie budynków, nie odnosi się do
powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz
ogrodzeń,
małej
architektury,
urządzeń
infrastruktury technicznej, itp.;
5) miejscu postojowym – należy przez to rozumieć
miejsce o wymiarach zapewniających parkowanie
samochodu osobowego;
6) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar
będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;
7) planie - należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe
i graficzne miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale;
8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię wszystkich obiektów kubaturowych
mierzoną po zewnętrznym obrysie murów
w poziomie parteru;
9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego,
ochrony środowiska, ochrony zabytków i opiece nad
zabytkami, prawa wodnego, dróg publicznych,
gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów
rolnych i leśnych i innych regulujących zasady
działań inwestycyjnych na danym terenie;
10) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć taką funkcję, która obejmuje minimum
60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum
60% powierzchni terenu;
11) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to
rozumieć taką funkcję, która nie koliduje
z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub
wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie
więcej niż 40% powierzchni całkowitej obiektów
i nie więcej niż 40% powierzchni terenu;
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12) studium - należy przez to rozumieć Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Grudziądza;
13) terenie - należy przez to rozumieć teren
o
określonym
przeznaczeniu
i
zasadach
zagospodarowania, który został wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada
oznaczenie - symbol literowy i numer porządkowy
oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale;
14) usługach - należy przez to rozumieć wszelkiego
rodzaju usługi w tym handel z wyłączeniem
warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów
oraz stacji paliw i myjni samochodowych;
15) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu do
wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu.
16) zabudowa – należy przez to rozumieć budynki lub
zespoły budynków, zlokalizowane na wyznaczonych
w planie terenach.
Dział II
Ustalenia ogólne
§ 4.1. Plan obejmuje łącznie obszar o powierzchni
ok. 2,30 ha.
2. Dla obszaru objętego planem ustala się
następujące funkcje:
1) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) U – usługi zgodnie z § 3 pkt 14.
§ 5. Ustalenia dotyczące oznaczeń na rysunku
planu:
1) skala rysunku planu określona w formie liczbowej
i liniowej;
2) granice obszaru objętego planem;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
a) oznaczone linią ciągłą – poprowadzone po
śladzie granic geodezyjnych,
b) oznaczone linia przerywaną – wyznaczone na
rysunku planu, nie mające oparcia w granicach
geodezyjnych (postulowane linie podziałów);
4) oznaczenie terenów, składające się z liczb i liter,
które określają:
a) kolejny porządkowy numer terenu wydzielonego
liniami rozgraniczającymi – oznaczenie cyfrowe,
b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe
zgodnie z § 4.2,
c) jeżeli w symbolu terenu występują dwie funkcje
przedzielone myślnikiem, to funkcja znajdująca
się
po
myślniku
jest
przeznaczeniem
uzupełniającym;
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) oznaczenia innych elementów zagospodarowania
przestrzennego terenu, w tym elementów
informacyjnych.
§ 6. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo
powodzi, narażone osuwaniem mas ziemi,
nieruchomości uznane za niezbędne na cele
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obronności
państwa
oraz
obiekty
ważne
i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności
państwa;
2) stanowiska archeologiczne oraz inne obiekty
podlegające ochronie konserwatorskiej;
3) tereny wymagające przeprowadzenia procesu
scalania i podziału;
4) tereny służące organizacji imprez masowych.
§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznej:
1) zakaz budowania ogrodzeń z prefabrykatów
betonowych, za wyjątkiem słupów i podmurówek;
2) zakaz lokalizacji stacji i anten telefonii cyfrowej lub
innych masztów, mogących stanowić dominanty
wysokościowe;
3) zakaz lokalizowania garaży blaszanych.
§ 8. Na obszarze opracowania planu ustala się
następujące zasady umieszczania szyldów i reklam na
budynkach i reklam wolno stojących:
1) w terenie 2MW-U:
a) dopuszcza się lokalizację szyldów o pow. do
0,6 m2 związanych z miejscem prowadzonej
działalności,
b) dopuszcza się reklamy na szczytach budynków
mieszkalnych (elewacje bez okien),
c) kolorystyka będzie dopasowana do kolorystyki
elewacji całego budynku,
d) dopuszcza się lokalizację szyldów o pow. do
0,6 m2 oraz reklam o pow. do 3,0 m2 na
budynkach usługowych wyłącznie na elewacji
budynku związanych z miejscem prowadzonej
działalności,
e) wyklucza
się
stosowanie
oświetlenia
pulsacyjnego szyldów i reklam,
f) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;
2) w terenie 1U:
a) dopuszcza się lokalizację szyldów o pow. do
0,6 m2 związanych z miejscem prowadzonej
działalności oraz reklam na budynkach, na
elewacji o pow. do 3,0 m2 związanych
z miejscem prowadzonej działalności,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wolno
stojących o wysokości nie przekraczającej 4,5 m.
§ 9. Zasady rozwiązań systemu infrastruktury:
1) nakazuje się przyłączenie budynków do miejskiej
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej;
2) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi
nakazuje się ogrzewanie z miejskiej sieci
centralnego ogrzewania lub z własnej kotłowni
z wykorzystaniem proekologicznych systemów
grzewczych, jak np. gazowe, w celu ograniczenia
emisji niskiej związanej z ogrzewaniem;
3) nowe sieci infrastruktury technicznej należy
lokalizować w pasach drogowych, a w przypadku
braku takiej możliwości, na terenach sąsiednich
w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządzającym
terenem, przy czym w pierwszej kolejności należy
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rozpatrywać
lokalizację
wzdłuż
linii
rozgraniczających z terenami komunikacyjnymi;
4) przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej na
warunkach uzyskanych od dysponentów sieci;
5) należy przewidzieć miejsce na lokalizację
kontenerów lub pojemników do czasowego
gromadzenia odpadów w granicach działki lub
działek
stanowiących
funkcjonalną
całość,
z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
§ 10. Dla całego obszaru objętego planem ustala się
stawkę procentową w wysokości 30%, stanowiącą
podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy.
Dział III
Ustalenia szczegółowe dla terenów funkcjonalnych
§ 11.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem
1U.
2. Teren usług zgodnie z § 3 pkt 14.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) udział powierzchni zabudowy do działki budowlanej
nie większy niż 40%;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej do działki
budowlanej nie mniejszy niż 10%;
3) wysokość zabudowy do 10, 0 m, do 2 kondygnacji;
4) rodzaj dachu - dachy płaskie;
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu;
6) jako uzupełnienie funkcji usługowej dopuszcza się
lokalizację
obiektów
magazynowych
oraz
garażowych:
a) wysokość zabudowy do 5,0 m,
b) rodzaj dachu - dachy płaskie;
7) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,6 m;
8) ustalenia odnośnie szyldów oraz reklam –
odpowiednio zgodnie z § 8 pkt 2.
4. Zasady rozwiązań komunikacyjnych:
1) dostępność komunikacyjna z ulic Kustronia
i Parkowej;
2) należy zapewnić miejsca parkingowe w granicach
terenu w liczbie minimum 1 miejsce na 30,0 m2
powierzchni usługowo-handlowej.
5. Zasady podziału nieruchomości: nie ogranicza
się parametrów geometrycznych.
§ 12.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 2MW-U.
2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie
podstawowe
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi zgodnie z § 3
pkt 14.
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3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) udział powierzchni zabudowy do działki budowlanej
nie większy niż 40%;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej do działki
budowlanej nie mniejszy niż 30%;
3) parametry zabudowy dla budynków mieszkalnych:
a) maksymalna
wysokość
budynków
do
5 kondygnacji z zachowaniem wysokości
istniejących budynków ± 10%,
b) dachy płaskie;
4) parametry zabudowy dla budynków usługowohandlowych:
a) maksymalna wysokość budynków do 5,0 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku
do 100 m2,
c) dachy płaskie;
5) obiekt stacji transformatorowej do zachowania
z dopuszczeniem przebudowy, w tym zmiany
lokalizacji na warunkach uzyskanych od dysponenta
sieci;
6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu;
7) ustalenia odnośnie szyldów oraz reklam –
odpowiednio zgodnie z § 8 pkt 1;
8) zakaz grodzenia terenu.
4. Zasady rozwiązań komunikacyjnych:
1) dostępność komunikacyjna z ulic Kustronia
i Parkowej;
2) należy zapewnić miejsca parkingowe w granicach
terenu w liczbie:
a) minimum 1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny lub
usługowy,
b) minimum 2 miejsca na budynek o funkcji
usługowej.
5. Zasady podziału nieruchomości: nie ogranicza
się parametrów geometrycznych.
Dział IV
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 13. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 14.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała o której mowa w ust. 1, podlega
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/60/09
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcia
wymagane przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawę z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska
Grudziądza postanawia, co następuje:
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia,
Parkową
oraz
obiektem
handlowym
przy
ul. Nauczycielskiej, nie wniesiono uwag w trybie
przepisów
art.
18
ustawy
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. W granicach zmiany planu nie występują zadania
własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej,
o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
1966

1967
1967

UCHWAŁA Nr XXX/211/2009
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kikół.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załącznikach od nr 1 do nr 18 uchwały
Nr XL/165/06 Rady Gminy Kikół z dnia 26 kwietnia
2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw
Gminy Kikół (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 91, poz. 1427) wprowadza się zmiany polegające na
tym, że § 23 załączników otrzymują brzmienie:
„§ 23. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
regulują odrębne przepisy.”
1967

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Rosłonowski
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UCHWAŁA Nr XXX/212/2009
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420),

§ 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
regulują odrębne przepisy."

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/50/2003
Rady Gminy Kikół z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Sołectwa (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego z 2004 r. Nr 17, poz. 179) wprowadza się
następujące zmiany:

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Rosłonowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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UCHWAŁA Nr XXXI/219/2009
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 9 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40
ust. 2 pkt 1 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Kikół
stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/38/2003
Rady Gminy Kikół z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie

uchwalenia
Statutu
Gminy
Kikół
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 82, poz. 1219)
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Rosłonowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/219/2009
Rady Gminy Kikół
z dnia 9 października 2009 r.
5)
6)
7)
8)
9)

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole,
3) Przedszkole Publiczne w Kikole,
4) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego
Zboińskiego w Kikole,

Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie,
Szkoła Podstawowa w Woli,
Publiczne Gimnazjum w Kikole,
Publiczne Gimnazjum w Suminie,
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Placówek Oświatowych w Kikole. "

1969

1970
1970

UCHWAŁA Nr XXXI/195/09
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie zmiany 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 z późn.
zm.), w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP
w Choceniu, uchwala się, co następuje:

d) za wychowawstwo klasy, opiekuna stażu,
powierzenie funkcji doradcy metodycznego lub
nauczyciela konsultanta – 70 zł miesięcznie,
e) dla wicedyrektora od 100 do 350 zł miesięcznie.”
§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy.

§ 1. W uchwale Rady Gminy nr XXVIII/169/09
z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku do uchwały w rozdziale IV § 11 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi:
a) dla dyrektora szkoły podstawowej – od 300 do
900 zł miesięcznie,
c) dla dyrektora gimnazjum od 400 do 1000 zł
miesięcznie,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Lewandowicz

1970

1971
1971

UCHWAŁA Nr XXXI/196/09
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadać nazwy ulic w Choceniu:
1) Dębowa – działka nr 529/7;
2) Akacjowa – działka nr 532/1;
3) Brzozowa – działka nr 535/1.
Położenie ulic określa mapa stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
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Poz. 1972

1972
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UCHWAŁA Nr XXIV/152/2009
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 20 października 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XV/87/2004
Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 czerwca 2004 r.
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tłuchowie, wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale I „Postanowienia ogólne” w § 1 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
„ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.
zm.);
2) w rozdziale II „Cele i zadania GOPS”:
a) w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„zlecone z zakresu administracji rządowej
realizowane przez gminę”,
b) w § 7 w ust. 1 dodaje się:
- pkt 19 w brzmieniu:
„pomoc
osobom
mającym
trudności
w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego”,
- pkt 20 w brzmieniu:
„przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych”,
- pkt 21 w brzmieniu:
„opłacanie
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach
o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych”,
- pkt 22 w brzmieniu:
„przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych”,
- pkt 23 w brzmieniu:
„sprawianie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym”,
- pkt 24 w brzmieniu:
„współpraca z powiatowym urzędem pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy,
upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
- pkt 25 w brzmieniu:
„udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym”,
c) w § 7 ust. 2
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1972

-

-

-

„przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych, a także udzielenie schronienia,
posiłku
oraz
niezbędnego
ubrania
cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na
pobyt
tolerowany
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
a
także
cudzoziemcom o których mowa w art. 53
ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki”,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„organizowanie
i
świadczenie
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
w
miejscu
zamieszkania
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi”,
pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin
i
grup
społecznych
oraz
rozwój
specjalistycznego wsparcia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tłuchowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Wioletta Kuczmarska
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UCHWAŁA Nr VII/84/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych
do wydania w 2010 r.
§ 1. Określa się liczbę nowych licencji na
wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie
gminy Osielsko w ilości 5 szt., przeznaczonych do
wydania w roku kalendarzowym 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz.U.
Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113,
poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U.
Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111,
Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52,
poz. 420) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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1974
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UCHWAŁA Nr VII/85/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie gminy
Osielsko oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113,
poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U.
Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111,
Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52,
poz. 420), w związku z art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. –Prawo przewozowe (Dz.U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601) uchwala się, co następuje:

§ 3. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać
zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer
godzi się na przewóz inna drogą lub gdy tego zażąda.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 6. Należność za przejazd taksówką określają
wskazania taksometru, pasażer jest obowiązany uiścić
należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.

§ 4. Kierowca ma prawo pobrania zaliczki
w przypadku chwilowego opuszczenia taksówki przez
pasażera.
§ 5.1. Kierowca
taksówki
może
przewozić
pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu
sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru,
niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca
w taksówce.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest
obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na
pozycję „kasa”.

§ 1. Pasażer może dokonać wyboru taksówki.
§ 2. Kierowca pierwszej taksówki na postoju
winien zajmować miejsce w pojeździe lub być
bezpośrednio przy nim.

§ 7.1. Na żądanie pasażera kierowca
obowiązany wydać rachunek za przejazd.

jest
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2. Rachunek powinien zawierać: datę wystawienia,
oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności za
przejazd,
trasę
przejazdu
oraz
pieczęć
z danymi identyfikacyjnymi kierowcy (imię, nazwisko,
adres, numer boczny taksówki).
3. Podstawę do rozpatrzenia skargi stanowi
rachunek za przejazd lub paragon fiskalny.
§ 8.1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest
obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz
sprawdzić czy pasażer nie pozostawił w pojeździe
jakichkolwiek przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych
przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi
stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.
§ 9. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego
winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Kierowca jest obowiązany, na żądanie
pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz
przepisów porządkowych związanych z przewozem
osób i ładunków.
§ 11. W taksówce, podczas wykonywania przewozu,
kierowcę i pasażerów obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Rozdział II
Przewóz osób
§ 12.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu,
z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca,
bez uiszczania za to dodatkowych należności.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może
dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko
jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od
pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez
względu na okoliczności, w jakich korzystali oni
z pojazdu.
§ 13. Przewóz dzieci może odbywać się tylko pod
opieką dorosłych, chyba, że osoba pod której opieką
dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do
przewiezienia dziecka bez opiekunów.
§ 14. Kierowca taksówki w miarę możliwości,
powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób
wymagających
natychmiastowej
pomocy
lub
znajdujących się w szczególnej potrzebie.
Rozdział III
Przewóz bagażu w taksówce przeznaczonej do
przewozu osób
§ 15.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu,
bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny
oraz, za zgodą kierowcy, psy na uwięzi i w kagańcu lub
inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić
tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu a
ich ciężar i wielkość nie przeszkadzają dopuszczalnej
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ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu
jazdy.
2. Do
bagażu
podręcznego
zalicza
się
w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne
oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością,
jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia
lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola
widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.
3. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 1
i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności nart
z kijami, wózków dziecinnych, inwalidzkich składanych
oraz –na ryzyko pasażera – m.in. telewizorów
i radioodbiorników.
§ 16.1. Bagaż
podręczny
można
przewozić
w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu
taksówki.
2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany
w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu
dodatkowego (poza sprzętem służącym do napraw
samochodu).
3. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego
wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków,
o których mowa w § 16 ust. 2.
§ 17. Zabrania
się
przewozu
taksówkami
przedmiotów
i
materiałów
niebezpiecznych
w
szczególności
materiałów
łatwopalnych,
wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących,
przedmiotów cuchnących oraz zwłok i szczątków
ludzkich i zwierzęcych.
§ 18. Kierowca jest obowiązany do załadunku
i wyładunku bagażu podręcznego z bagażnika.
Rozdział IV
Przewóz rzeczy w taksówce przeznaczonej do
przewozu ładunków
§ 19.1. Przewóz ładunków taksówką powinien być
wykonywany w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
i porządkowi ruchu drogowego.
2. Taksówką można również przewozić zwierzęta
w klatkach, skrzyniach, itp., jeżeli nie zagraża to
bezpieczeństwu jazdy, chyba że jest to sprzeczne
z przepisami szczególnymi.
§ 20. Pasażer przewożący ładunek taksówką ma
prawo zająć miejsce obok kierowcy.
§ 21. Kierowca taksówki, na żądanie pasażera,
powinien udzielić pomocy przy załadowaniu
i wyładowaniu przewożonego ładunku za umówionym
wynagrodzeniem.
Rozdział V
Wyposażenie taksówki
§ 22. Taksówka powinna posiadać dodatkowe
wyposażenie określone w § 24 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
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niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262
z późn. zm.)
Rozdział VI
Oznaczenie taksówki
§ 23. Taksówka powinna być oznaczona numerem
bocznym widocznym z zewnątrz o wymiarach cyfr
6,0 cm i 1,0 cm grubości kreski, koloru czarnego na
białym tle, umieszczonym na szybach tylnych lewych
i prawych drzwi lub na tylnej szybie trójkątnej
w taksówce przewożącej osoby oraz na szybach drzwi
kabiny kierowcy taksówki przewożącej ładunki. Numer
boczny powinien również znajdować się wewnątrz
pojazdu w widocznym dla pasażera miejscu.
§ 24.1. W górnym prawym rogu przedniej szyby
taksówki winien być naklejony od wewnątrz pojazdu
znak graficzny.
2. Wzór znaku graficznego zawiera załączniki nr 1
do uchwały.
3. Znak graficzny wydaje Wójt Gminy Osielsko
według zasad określonych w regulaminie stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 25.1. Na szybie tylnych prawych drzwi od strony
wejścia pasażera lub na tylnej szybie trójkątnej taksówki przewożącej osoby, lub na szybie przednich
prawych drzwi – taksówki przewożącej ładunki
powinna być umieszczona na białym tle o formacie A6
i wymiarach liter i cyfr – 1,0 cm wysokości i 2,0 mm
grubości kreski w kolorze czarnym, czytelna od
zewnątrz pojazdu informacja o stawce opłat:
1) za zajęcie taksówki i przejechanie pierwszego
kilometra;
2) za każdy następny kilometr;
3) za 1 godzinę postoju;
4) za dopłatę za przewóz rzeczy innych niż
wymienione w § 16 uchwały.
2. Wewnątrz każdej taksówki powinna być
zamieszczona widoczna informacja dotycząca:
1) opłaty początkowej, stawki należności za 1 km
przejazdu, opłata za 1 godzinę postoju i 1 jednostki
dopłaty;
2) organu właściwego do rozpatrywania skarg
i wniosków w sprawach świadczonych usług
przewozowych;
3) posiadanie przez kierowcę egzemplarza przepisów
porządkowych;
4) o zakazie palenia tytoniu.
3. Kierowca powinien posiadać identyfikator ze
zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem, numerem
bocznym taksówki i numerem licencji.
§ 26. Taksometr powinien być zainstalowany
w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego
wskazań.
§ 27. Na dodatkowej lampie barwy białej lub żółtej
samochodowej obok napisu „TAXI” dopuszcza się
stosowanie napisów określających wyłącznie nazwę
przedsiębiorcy określoną w licencji, telefon, numer
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boczny taksówki oraz obszar prowadzenia przewozów
lub nazwę korporacji, spółdzielni, prywatnego biura
zleceń, w którym zrzeszony jest kierowca.
§ 28.1. W razie likwidacji działalności gospodarczej
polegającej na przewozie osób lub ładunków taksówką,
wymagane oznaczenie taksówki powinno być
zdemontowane.
2. W
przypadku
czasowego
zaprzestania
wykonywania działalności lub kierowania pojazdem
przez osobę inną niż posiadacz licencji, oznakowanie
taksówki powinno być zasłonięte w sposób trwały.
§ 29. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych
usługach kieruje się do Wójta Gminy Osielsko.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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załącznik nr 1
do uchwały nr VII/85/09
Rady Gminy Osielsko
z dnia 23 października 2009
Wzór znaku graficznego
Herb Gminy Osielsko ustalony w § 2 uchwały nr VI/59/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 października 2002 r.
w sprawie ustanowienia herbu gminy oraz form i sposobu używania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 137, poz. 2606 z dnia
22 listopada 2002 r.) wpisany w koło o średnicy 10,8 cm koloru żółtego, otoczonego czarną obwódką. Nad herbem
gminy umieszczony napis TAXI, a pod nim napis „OSIELSKO” - obydwa w kolorze zielonym. Po lewej stronie znaku
graficznego kolejny jego numer wykonany w kolorze czerwonym fluorescencyjnym.

załącznik nr 2
do uchwały nr VII/85/09
Rady Gminy Osielsko
z dnia 23 października 2009 r.
Regulamin
w sprawie zasad wydawania znaku graficznego,
w który winny być zaopatrzone taksówki
1. Znak graficzny wydaje nieodpłatnie Wójt Gminy Osielsko po sprawdzeniu aktualności posiadanych
dokumentów.
2. Znak graficzny wydawany jest przedsiębiorcom w przypadku:
a) uzyskania licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką,
b) zmiany pojazdu, uszkodzenia znaku graficznego, po przedłożeniu uprzednio otrzymanego znaku lub jego
pozostałych elementów,
c) kradzieży lub całkowitego zniszczenia znaku, po złożeniu oświadczenia przez właściciela taksówki lub przedłożeniu
zaświadczenia z Policji.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest pokwitować odbiór znaku graficznego. Pokwitowanie odbioru znaku
graficznego przechowuje się w aktach przedsiębiorcy.
4. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką przedsiębiorca
zobowiązany jest do zwrotu znaku graficznego w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia licencji oraz 14 dni od dnia,
w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

1974
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UCHWAŁA Nr VII/86/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób taksówkami na terenie
gminy Osielsko.
1) Taryfa I (dzienną) w godzinach od 500 do 2300;
2) Taryfa II (nocną) od godziny 2300 do godz. 500.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,
Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.
Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U.
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128,
Dz.U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48,
poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U.
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420)
w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, zm. Dz.U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, Dz.U. z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz.U.
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 2. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje
zmiana taryf dziennej na nocną lub odwrotnie albo
jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty
taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć
taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym
pasażera.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

§ 1. Określa się dwie strefy cen (stawki taryfowe)
w granicach administracyjnych gminy Osielsko,
obowiązujące przy przewozie osób i ładunków
taksówkami według podziału:
1975

1976
1976

UCHWAŁA Nr XXXVII/244/09
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 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, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcją
Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/184/09 Rady Gminy
Sicienko z dnia 25 lutego 2009 r. sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokości oraz szczegółowe warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników

wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych
zasad
przyznawania
i
wypłacania
dodatku
mieszkaniowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r.
Nr 57, poz. 1176) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 3;
2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom (dyrektorom), w wypadkach
uzasadnionych
szczególnymi
osiągnięciami
dydaktycznymi,
wychowawczymi
lub
opiekuńczymi, jakością świadczonej pracy z tym
związanej,
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
oceną pracy oraz zaangażowaniem w realizację
czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2
punkty 2 Karty Nauczyciela może być przyznany
dodatek motywacyjny.”;
3) § 3 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zaangażowanie się w realizację czynności
i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w szczególności:
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a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powołanych przez właściwe
organy,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu zadań
statutowych szkoły.”;
4) w § 4 uchyla się ust. 7;
5) w § 7 uchyla się ust. 4;
6) uchyla się Rozdział 6 Fundusz nagród.

Poz. 1976,1977

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sicienko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

1976

1977
1977

UCHWAŁA Nr XXXVII/245/09
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
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, z 2007 r. Nr 17 poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) po zaopiniowaniu
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcję
Regionalną
Oświaty
i
Wychowania
NSZZ
„Solidarność” uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest gmina Sicienko ze
środków specjalnego funduszu nagród, uwzględniając
w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym
realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa
uczniom
w
czasie
zajęć
organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych
zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na
nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów
szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
§ 2.1. W budżecie organu prowadzącego tworzy się
specjalny fundusz nagród, zwany dalej funduszem, dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych.
2. Ustala się następujący podział specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli:
1) 70% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół;
2) 30% tego funduszu na nagrody Wójta Gminy.
3. Fundusz nagród w wysokości ustalonej w ust. 2
pozostaje w dyspozycji organów przyznających nagrody
i jest wypłacany w terminie do 14 października każdego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach nagroda może być
wypłacona w innym terminie.
4. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku i spełnieniu co najmniej trzech z niżej
wymienionych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
sprawdzianami,
egzaminami
uczniów
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów, publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych), III stopnia
(centralnych)
ogólnopolskich
konkursów,
zajęciem przez uczniów I-III w konkursach,
zawodach,
przeglądach
i
festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach,
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:
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a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym
z
rodzin
ubogich
lub
patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
z rodzicami,
e) realizuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę i innych zadań
statutowych szkoły;
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.
5. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych;
3) organizacje związkowe.

Poz. 1977,1978

6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych do dnia
15 września każdego roku, a o nagrodę dyrektora
szkoły, w danej szkole, w terminie ustalonym przez
dyrektora, na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
7. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce jego urodzenia;
3) stanowisko i miejsce pracy;
4) staż pracy w szkole;
5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy
nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym
mowa w art. 4. ust. 1 ustawy karta Nauczyciela oraz
datę otrzymania oceny pracy;
6) informację o otrzymanych nagrodach ministra,
kuratora oświaty, organu prowadzącego i dyrektora
szkoły ze wskazaniem dat ich otrzymania;
7) uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody;
8) datę i podpis składającego wniosek.
8. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sicienko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

1977

1978
1978

UCHWAŁA Nr XXXIV/232/09
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 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, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr52, poz. 420)w związku z § 9
ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, przyjętego uchwałą
nr VI/68/03 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy
Włocławek (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 89,
poz. 1295) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin nadawania tytułu
„Honorowy obywatel Gminy Włocławek”, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwała nr X/44/95 Rady Gminy
Włocławek z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie
Regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa oraz
zasłużonego dla Gminy Włocławek, zmieniona uchwałą
nr XXI/142/2000 Rady Gminy Włocławek z dnia
24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu
nadawania honorowego obywatelstwa oraz zasłużonego
dla Gminy Włocławek oraz uchwała nr XXXI/220/09
Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”.
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się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/232/09
Rady Gminy Włocławek
z dnia 29 października 2009 r.
REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU
„HONOROWY OBYWATEL GMINY
WŁOCŁAWEK”
§ 1. Regulamin określa:
1) zasady nadawania oraz pozbawiania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”;
2) wzór Aktu Nadania tytułu - w załączniku nr 1 do
Regulaminu;
3) wzór legitymacji - w załączniku nr 2 do
Regulaminu.
§ 2.1. Tytuł
„Honorowy
Obywatel
Gminy
Włocławek”, zwany dalej również tytułem, jest
najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę
Gminy Włocławek osobom niebędącym mieszkańcami
gminy Włocławek, które przyniosły tej Gminie zaszczyt
lub szczególnie się dla niej zasłużyły, a także innym
wybitnym osobom.
2. Tytuł ten może być nadawany pośmiertnie.
§ 3.1. Z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Włocławek” mogą występować:
1) Przewodniczący Rady Gminy;
2) Komisje Rady Gminy;
3) Wójt Gminy Włocławek;
4) Kluby Radnych;
5) Stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe;
6) Mieszkańcy Gminy Włocławek posiadający czynne
prawo wyborcze, w liczbie co najmniej 50.
2. Pisemny wniosek o nadanie tytułu zawiera:
1) dane o kandydacie;
2) określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.
3. Pisemny wniosek powinien być rozpatrzony
przez Radę Gminy w terminie nie późniejszym niż
60 dni od daty jego złożenia.
4. Uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Włocławek”, Rada Gminy podejmuje
na zasadach określonych w art. 14 ustawy
o samorządzie gminnym.
5. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 4,
wymaga zaopiniowania przez wszystkie komisje Rady
Gminy.

Poz. 1978

§ 4.1. Tytuł może być nadany obywatelom polskim
oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego.
2. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko
jeden raz.
§ 5.1. Nadanie tytułu honorowane jest wręczeniem
Aktu Nadania i legitymacji dla „Honorowego
Obywatela Gminy Włocławek”.
2. Akt nadania tytułu i legitymację dla
„Honorowego Obywatela Gminy Włocławek” wręcza
się osobie uhonorowanej, bądź osobie reprezentującą
osobę uhonorowaną, na uroczystej sesji Rady Gminy.
§ 6. Wręczenia Aktu nadania i legitymacji dla
„Honorowego
Obywatela
Gminy
Włocławek”,
w imieniu Rady Gminy Włocławek dokonuje
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy
w obecności Wójta Gminy Włocławek.
§ 7. Nadanie tytułu odbywa się nie częściej, niż
dwa razy w trakcie trwania kadencji Rady Gminy
Włocławek.
§ 8.1. Osobie uhonorowanej tytułem przysługuje
prawo:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Włocławek”;
2) uczestniczenia - na prawach Gościa Honorowego we wszystkich uroczystościach o charakterze
gminnym;
3) bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy
organizowane przez Urząd Gminy Włocławek
i gminne jednostki organizacyjne.
2. Do korzystania z uprawnień określonych w ust. 1
upoważnia legitymacja wystawiona przez Urząd Gminy
wg wzoru określonego w załączniku nr 2, podpisana
przez Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
3. Nazwiska nieżyjących osób, uhonorowanych
tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”, są
brane pod uwagę przez Radę Gminy Włocławek przy
nadawaniu nazw ulicom, placom, parkom i szkołom.
§ 9.1. Rada Gminy Włocławek może, w drodze
odrębnej uchwały, pozbawić tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Włocławek” osobę wyróżnioną
w przypadku:
1) skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw
publicznych;
2) dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu,
wskutek którego stał się niegodny tytułu.
2. Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie
obowiązującym przy jego nadaniu.
§ 10.1. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem
„Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” prowadzi
Urząd Gminy w „Księdze Honorowych Obywateli
Gminy Włocławek”.
2. Księga, o której mowa w ust. 1 zawiera wpisy:
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Poz. 1978

Rada Gminy Włocławek
Uchwałą Nr …
z dnia …
na Wniosek złożony przez
……………………………………………………………………………………….
Nadała
tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”
Pani/Panu
……………………………………………………………………………………….
Wręczenia Aktu Nadania tytułu wraz z legitymacją Nr … dokonał Przewodniczący Rady Gminy/Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
w obecności Wójta Gminy
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu ……………….

Dane dotyczące osoby uhonorowanej tytułem:
1) Imiona i nazwisko;
2) Data i miejsce urodzenia;
3) Imiona rodziców.
Uzasadnienie nadania tytułu:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Wpisu do Księgi dokonał:
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Włocławek, dnia …………………………………….
3. Ewidencję Aktów Nadania i legitymacji prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Włocławek.
4. Akty Nadania i legitymacje podlegają ścisłemu zarachowaniu.
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załącznik nr 1
do Regulaminu
Wzór
Aktu Nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”
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załącznik nr 2
do Regulaminu
Wzór Legitymacji
„Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”

1978

1979
1979

UCHWAŁA Nr XXXIV/233/09
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 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, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z § 9
ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, przyjętego uchwałą
nr VI/68/03 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy
Włocławek (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 89, poz. 1295
z 2003 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin nadawania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włocławek”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
nr XXXI/221/09 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Włocławek”.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Przewodniczącemu Rady Gminy.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska
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załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/233/09
Rady Gminy Włocławek
z dnia 29 października 2009 r.
REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU
„ZASŁUŻONY DLA GMINY WŁOCŁAWEK”
§ 1. Regulamin określa:
1) zasady nadawania oraz pozbawiania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włocławek”;
2) wzór Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Włocławek” – w załączniku nr 1 do Regulaminu;
3) wzór legitymacji – w załączniku nr 2 do
Regulaminu;
§ 2.1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Włocławek”,
zwany również dalej tytułem, jest wyróżnieniem
nadawanym przez Radę Gminy Włocławek osobom
fizycznym lub innym podmiotom, za wybitne zasługi
dla gminy Włocławek, w szczególności w zakresie
tworzenia wspólnego dobra, przyczyniania się do
rozwoju Gminy lub wspierania jej społeczności.
2. Tytuł nadaje się mieszkańcom gminy Włocławek
lub podmiotom, które prowadzą działalność na terenie
gminy Włocławek lub poza nią.
3. Tytuł ten może być nadawany pośmiertnie.
§ 3.1. Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla
Gminy Włocławek” mogą występować:
1) Przewodniczący Rady Gminy;
2) Komisje Rady Gminy;
3) Wójt Gminy Włocławek;
4) Kluby Radnych;
5) Zarządy stowarzyszeń, organizacji społecznych
i zawodowych;
6) Mieszkańcy Gminy Włocławek posiadający czynne
prawo wyborcze, w liczbie co najmniej 50 osób.
2. Pisemny wniosek o nadanie tytułu zawiera:
1) dane o kandydacie lub podmiocie;
2) określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.
3. Pisemny wniosek powinien być rozpatrzony
przez Radę Gminy w terminie nie późniejszym niż
60 dni od daty jego złożenia.
4. Uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Włocławek”, Rada Gminy podejmuje na
zasadach określonych w art. 14 ustawy o samorządzie
gminnym.
5. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 4,
wymaga zaopiniowania przez wszystkie komisje Rady
Gminy.
§ 4.1. Tytuł może być nadany obywatelom polskim
oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego.
2. Tytuł może być nadany tej samej osobie lub
podmiotowi tylko jeden raz.

Poz. 1979

§ 5.1. Nadanie tytułu honorowane jest wręczeniem
Aktu Nadania i legitymacji dla „Zasłużonego dla Gminy
Włocławek”.
2. Akt Nadania tytułu i legitymację dla
„Zasłużonego dla Gminy Włocławek” wręcza się osobie
uhonorowanej, bądź osobie reprezentującą osobę
uhonorowaną lub uhonorowany podmiot, na uroczystej
sesji Rady Gminy.
§ 6. Nadanie tytułu odbywa się nie częściej, niż
dwa razy w trakcie trwania kadencji Rady Gminy
Włocławek.
§ 7. Wręczenia Aktu nadania i legitymacji dla
„Zasłużonego dla Gminy Włocławek”, w imieniu Rady
Gminy Włocławek dokonuje Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w obecności Wójta
Gminy Włocławek.
.
§ 8.1. Osobie uhonorowanej tytułem przysługuje
prawo:
1) używania
tytułu
„Zasłużony
dla
Gminy
Włocławek”;
2) uczestniczenia - na prawach Gościa Honorowego we wszystkich uroczystościach o charakterze
gminnym;
3) bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy
organizowane przez Urząd Gminy Włocławek
i gminne jednostki organizacyjne.
2. Do korzystania z uprawnień określonych w ust. 1
upoważnia legitymacja wystawiona przez Urząd Gminy
wg wzoru określonego w załączniku nr 2, podpisana
przez Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
3. Nazwiska nieżyjących osób, uhonorowanych
tytułem „Zasłużony dla Gminy Włocławek”, są brane
pod uwagę przez Radę Gminy Włocławek przy
nadawaniu nazw ulicom, placom, parkom i szkołom.
§ 9.1. Rada Gminy Włocławek może, w drodze
odrębnej uchwały, pozbawić tytułu „Zasłużony dla
Gminy Włocławek” osobę wyróżnioną w przypadku:
1) skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw
publicznych;
2) dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu,
wskutek którego stał się niegodny tytułu.
2. Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie
obowiązującym przy jego nadaniu.
§ 10.1. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem
„Zasłużony dla Gminy Włocławek” prowadzi Urząd
Gminy w „Księdze Zasłużonych dla Gminy
Włocławek”.
2. Księga, o której mowa w ust. 1 zawiera wpisy:
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Rada Gminy Włocławek
Uchwałą Nr …
z dnia …
na Wniosek złożony przez
……………………………………………………………………………………….
Nadała
tytuł „Zasłużony dla Gminy Włocławek”
Pani/Panu/Nazwa innego podmiotu
……………………………………………………………………………………….
Wręczenia Aktu Nadania tytułu wraz z legitymacją Nr …. dokonał Przewodniczący Rady Gminy/Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
w obecności Wójta Gminy
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu ……………….

Dane dotyczące osoby uhonorowanej tytułem:
1) Imiona i nazwisko;
2) Data i miejsce urodzenia;
3) Imiona rodziców.
Dane dotyczące podmiotu uhonorowanego:
1) Nazwa podmiotu;
2) Adres siedziby podmiotu.
Uzasadnienie nadania tytułu:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Wpisu do Księgi dokonał:
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Włocławek, dnia …………………………………….
3. Ewidencję Aktów Nadania i legitymacji prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Włocławek.
4. Akty Nadania i legitymacje podlegają ścisłemu zarachowaniu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

– 4868 –

Poz. 1979

załącznik nr 1
do Regulaminu
Wzór
Aktu Nadania tytułu
„Zasłużony dla Gminy Włocławek”

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

– 4869 –
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załącznik nr 2
do Regulaminu
Wzór Legitymacji
„Zasłużony dla Gminy Włocławek”

1979

1980
1980

UCHWAŁA Nr XXXIV/234/09
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania,
wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Określa
się
zasady
gospodarowania
nieruchomościami przez Wójta Gminy Włocławek
w zakresie ich nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości
oraz
ich
wydzierżawiania,
wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Włocławek;
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2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Włocławek;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
4) nieruchomości - należy przez to rozumieć
nieruchomości, które stanowią własność gminy
Włocławek;
5) cenie nieruchomości – należy przez to rozumieć
wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę
majątkowego w operacie szacunkowym.
3. Zasady zawarte w uchwale stosuje się
odpowiednio do części nieruchomości i udziału
w nieruchomości.
Rozdział 2
Zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 2. Nieruchomości stanowiące własność Gminy
mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą
być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się,
oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę,
użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być
obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.
§ 3. Wójt gospodaruje nieruchomościami Gminy
w zakresie nie zastrzeżonym dla Rady w ustawie,
przepisach szczególnych oraz w niniejszej uchwale.
§ 4.1. Wójt może nabywać, z zastrzeżeniem § 5
ust. 2, zbywać i zamieniać nieruchomości po uprzednim
wyrażeniu opinii przez wszystkie komisje Rady.
2. Nie udzielenie opinii w terminie miesiąca od
dnia złożenia prośby o jej wyrażenie traktuje się, jako
wyrażenie opinii pozytywnej.
3. W przypadku negatywnej opinii którejkolwiek
z komisji Rady, Wójt będzie uprawniony do dokonania
czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu
zgody Rady wyrażonej w formie uchwały.
4. W przypadku zbywania mienia komunalnego
użyczonego sołectwu, Wójt może dokonać czynności,
o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii zebrania
wiejskiego, wyrażonej w formie uchwały.
Rozdział 3
Nabywanie nieruchomości
§ 5.1. Nabycie nieruchomości przez Gminę może
nastąpić w celu realizacji zadań własnych Gminy,
w szczególności związanych z:
1) realizacją celów publicznych, o których mowa
w art. 6 ustawy;
2) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości,
przeznaczonego na rozwój Gminy.
2. Wójt może nabywać nieruchomości, bez
konieczności uzyskania opinii Komisji Rady oraz zgody
Rady na ich nabycie:
1) na cele związane z realizacją zadań własnych
Gminy;
2) na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie;
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3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
w
celu
realizacji
zadań
związanych
z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy;
4) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania
na rzecz Gminy;
5) w następstwie wykonania prawa pierwokupu;
6) w wyniku zamiany nieruchomości;
7) z zaliczeniem należności finansowych wobec
Gminy, do wartości nie przekraczających
3% dochodów budżetowych roku, w którym
następuje nabycie;
8) w wyniku licytacji komorniczej.
§ 6.1. Nabycie nieruchomości następuje po
przeprowadzeniu przez Wójta rokowań ze zbywcą.
2. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się
protokół, stanowiący podstawę zawarcia umowy kupna
- sprzedaży.
3. Prowadząc rokowania, Wójt winien uwzględniać
wartość rynkową nieruchomości, określoną przez
rzeczoznawcę majątkowego, cel nabycia i możliwości
finansowe gminy.
4. Wójt jest uprawniony do nabycia nieruchomości,
jeśli wynegocjowana cena nie będzie rażąco odbiegać
od wartości rynkowej nieruchomości, określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego.
§ 7.1. W przypadkach uzasadnionych interesem
gminy nieruchomości stanowiące własność gminy mogą
być zamieniane na nieruchomości stanowiące własność
osób prawnych lub fizycznych.
2. Ustalenie ceny nieruchomości przy jej zamianie
następuje
po
przeprowadzeniu
rokowań,
uwzględniających wartość rynkową nieruchomości,
określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, cel
zamiany i możliwości finansowe gminy. Strony mogą
w nich uwzględnić również wzajemne rozliczenia.
3. Rokowania prowadzi Wójt.
4. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się
protokół, stanowiący podstawę zawarcia umowy
zamiany.
5. Wójt
jest
uprawniony
do
zamiany
nieruchomości, jeśli wynegocjowana cena nie będzie
rażąco odbiegać od wartości rynkowej nieruchomości,
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
6. W przypadku konieczności dokonania dopłaty
przez drugą stronę umowy, Wójt może rozłożyć tą
kwotę na raty.
§ 8. Do umów zawieranych ze Skarbem Państwa
mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy.
Rozdział 4
Zbywanie i obciążanie nieruchomości
§ 9. Zbycie nieruchomości może nastąpić tylko
z zachowaniem warunków określonych w ustawie,
ustawie – Kodeks cywilny i innych przepisach prawa
regulujących zbywanie nieruchomości.
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§ 10. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego
zasobu nieruchomości mogą być przedmiotem
darowizny na cele publiczne, na rzecz Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.
§ 11.1. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie
w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu
lub w drodze bezprzetargowej, jeśli zostaną spełnione
warunki określone w ustawie.
2. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
2) przetargu ustnego ograniczonego;
3) przetargu pisemnego nieograniczonego;
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
3. O zastosowaniu jednej z określonych w ust. 2
form przetargu decyduje Wójt.
§ 12.1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze
przetargu cenę wywoławczą w pierwszym przetargu
ustala Wójt w wysokości nie niższej niż jej wartość
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie
dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego
zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym
Wójt może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości
w taki sposób, że nie może być ona niższa niż 50%
wartości nieruchomości.
3. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym, Wójt w okresie nie krótszym niż 30 dni,
ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego
zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze
rokowań albo organizować kolejne przetargi. Cenę
nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą
w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.
§ 13.1. Nieruchomości stanowiące własność gminy
mogą być obciążane przez Wójta według zasad
określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Obciążanie nieruchomości może w szczególności
polegać na:
1) oddaniu nieruchomości w użytkowanie;
2) ustanowieniu służebności;
3) ustanowieniu hipoteki.
3. Wójt może obciążać nieruchomości stanowiące
własność lub prawo użytkowania wieczystego gminy
hipoteką umowną.
Rozdział 5
Wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie
nieruchomości
§ 14. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego
zasobu nieruchomości wynajmuje się, wydzierżawia lub
oddaje w użyczenie na czas oznaczony lub
nieoznaczony, w zależności od stanu faktycznego przy
uwzględnieniu interesu społecznego i gospodarczego
gminy.
§ 15.1. Wydzierżawienie lub wynajmowanie na
okres dłuższy niż 3 lata możliwe jest tylko w trybie
art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy.

Poz. 1980

2. Wydzierżawiając nieruchomość lub wynajmując
ją na okres powyżej dziesięciu lat, przepis § 4 stosuje
się odpowiednio.
§ 16. Odstąpienie od zasad określonych w § 15 ust. 1
i 2 możliwe jest tylko w przypadkach przewidzianych
w ustawie.
§ 17. Udziela się Wójtowi zgody na wynajmowanie,
lub wydzierżawianie nieruchomości, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony
zawierają kolejną umowę na okres do trzech lat, której
przedmiotem
jest
ta
sama
nieruchomość,
w przypadkach, gdy nieruchomość ta przeznaczona jest:
1) na potrzeby administracji samorządowej;
2) pod lokalizację tablic reklamowych;
3) pod ogródki przydomowe w stosunku do
nieruchomości przyległych do nieruchomości
wnioskodawcy, które nie mogą być samodzielnie
zagospodarowane i pozwala na to jej przeznaczenie;
4) na poprawienie warunków zagospodarowania
posiadanych przez wnioskodawców nieruchomości,
w tym również wynajmowanej lub użyczanej, jeżeli
grunt stanowiący przedmiot wniosku nie może
stanowić
samodzielnego
obszaru
do
zagospodarowania i z uwagi na jego powierzchnię,
kształt, położenie i pozwala na to jego
przeznaczenie;
5) na cele rolne.
§ 18.1. Umowy dzierżawy lub najmu zawierane
przez Wójta muszą zawierać klauzule:
1) zabezpieczające gminę przed ewentualnymi
roszczeniami wypłaty odszkodowania z tytułu
poniesionych
nakładów
przez
dzierżawców
i najemców;
2) umożliwiające
trzymiesięczny
okres
wypowiedzenia, z wyłączeniem umów zawartych na
czas określony;
3) umożliwiające aktualizację czynszu najmu lub
dzierżawy w drodze jednostronnego oświadczenia
woli wydzierżawiającego lub wynajmującego;
2. Umowy najmu lub dzierżawy powinny zawierać
postanowienia zabezpieczające interesy Gminy pod
względem
przychodów,
należytej
dbałości
o nieruchomość, a także określać sposób korzystania
z nieruchomości, tryb i warunki rozwiązywania umowy,
zasady rozliczania ewentualnie poniesionych nakładów
oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie
zapłaty czynszu i wydaniu nieruchomości po upływie
okresu na jaki umowa została zawarta lub na wypadek
jej wcześniejszego rozwiązania.
§ 19.1. Stawki czynszu dzierżawnego, i najmu ustala
Wójt w drodze zarządzenia, z podziałem na różne formy
korzystania z nieruchomości
2. Zmiana wysokości stawki czynszu następuje nie
częściej niż raz w roku.
3. Cena wywoławcza stawki czynszu w przetargu
nie może być niższa od ustalonej w drodze zarządzenia
w sposób określony w ust. 1.
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§ 20.1. Wójt może użyczać, na czas określony
powyżej 3 lat, nieruchomości gruntowe:
1) pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej - na
czas budowy;
2) na cele publiczne;
3) na cele nierolnicze - w celu realizacji zadań
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy;
4) zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na
prowadzenie
nie
zarobkowej
działalności
charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej,
leczniczej,
naukowej,
badawczo-rozwojowej,
wychowawczej, sportowej lub turystycznej;
5) o których mowa w pkt 1-4, gdy po umowie zawartej
z tym samym podmiotem zawierana jest kolejna
umowa na tę samą nieruchomość, o ile jest to
niezbędne do realizacji celu, na który nieruchomość
została użyczona i z zastrzeżeniem ust. 2;
6) na cele bezpieczeństwa mieszkańców gminy, w tym
na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Przed upływem okresu, na który nieruchomość
została użyczona, Wójt składa Radzie informację
o sposobie korzystania z użyczonej nieruchomości i po
pozytywnej ocenie sprawozdania przez Radę, wyrażoną
w formie uchwały, Wójt może zawrzeć kolejne umowy
na czas określony.

Poz. 1980,1981

§ 21. Jednostki
pomocnicze
i
jednostki
organizacyjne Gminy zarządzają i korzystają
z nieruchomości i lokali użytkowych w zakresie
określonym w ich statutach.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 22. Wójt składa Radzie informację dotyczącą
gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi
własność gminy najpóźniej do końca pierwszego
kwartału każdego roku, według stanu na dzień
31 grudnia roku ubiegłego.
§ 23. Traci moc uchwała nr XXXI/222/09 Rady
Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska

1980

1981
1981

UCHWAŁA Nr XXXI/249/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591z późn. zm.1) oraz art. 21 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011,
stanowiącym załącznik do uchwały nr V/25/2007 Rady
Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 38, poz. 567) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3.1. Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonuje się
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania,
wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz
zawierania kolejnych umów ”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
1981

się

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/241/2009 Rady
Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
1

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249,
poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118

– 4873 –

Poz. 1982,1983

1982
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UCHWAŁA Nr 267/09
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku
2010.
1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1, w związku
z art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.
z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)2, uchwala się,
co następuje:

2

§ 1. Określić liczbę 3 jako maksymalną liczbę
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką w roku 2010.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, 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.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r.
Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817.

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. – będzie
obowiązywać do 31 grudnia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1982

1983
1983

UCHWAŁA Nr 268/09
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Świecie.
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych
przedszkoli prowadzonych przez gminę Świecie:
1) Przedszkole Publiczne Nr 1, przy ul. Sądowej 6 w
Świeciu;
2) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi, przy ul. Słowackiego 15 w Świeciu;
3) Przedszkole Publiczne Nr 3, przy ul. Wojska
Polskiego 16 w Świeciu;
4) Przedszkole Publiczne Nr 4, przy ul. Kościuszki 16
w Świeciu;

5) Przedszkolu Publiczne Nr 6, przy ul. Paderewskiego 2
w Świeciu;
6) Przedszkolu Publiczne Nr 7, przy ul. Paderewskiego 4
w Świeciu;
7) Przedszkolu Publiczne Nr 8, przy ul. Ks. Kard.
St. Wyszyńskiego 9 w Świeciu;
8) Przedszkolu Publiczne Nr 9, przy ul. 10 Lutego 2
w Świeciu;
9) Przedszkolu Publiczne Nr 11, przy ul. Wojska
Polskiego 4 w Grucznie.
§ 2. Ustala się sieć oddziałów zerowych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Świecie:
1) oddział zerowy w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Wojska Polskiego, przy ul. Sienkiewicza 3
w Świeciu;
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2) oddział zerowy w Szkole Podstawowej Nr 5
im. Polskich Olimpijczyków, przy ul. Wojska
Polskiego 3 w Świeciu;
3) oddział zerowy w Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Czaplach;
4) oddział zerowy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Terespolu Pomorskim;
5) oddział zerowy w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Wiągu.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1

2

1983

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216,
poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz.458;
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 3, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 948, 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, 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.

Poz. 1983
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