DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 4 maja 2009 r.

Nr 43

TREŚĆ:
Poz.:
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910

911

912

913

914

915

916

–

–

–

–

–

–

–

nr XXVIII/128/09 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze
inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

1952

nr XXXI/431/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu

1952

nr XXXI/432/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

1953

nr XXXI/433/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Gimnazjum Nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej
w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3
w Inowrocławiu

1953

nr XXXI/434/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

1954

nr XXXI/435/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu

1955

nr XXXI/436/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu

1955

917

–

nr XXXI/437/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu

1956

918

–

nr XXXI/438/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9
w Inowrocławiu

1956

nr XXXI/439/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz
zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Inowrocławiu

1957

919

–

920

–

nr XXXI/440/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

1957

921

–

nr XXXI/441/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany
granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz zmiany
uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu

1958
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nr XXXI/442/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław

1958

nr XXXI/443/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian
w podziale gminy Miasto Inowrocław na stałe obwody głosowania oraz utworzenia
odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

1961

nr XXXV/499/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli

1967

nr 223/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół
i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym

1971

nr 226/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia
dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

1975

nr 227/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale
gminy Świecie na stałe obwody głosowania

1975

nr XXII/140/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian
w podziale na stałe obwody głosowania

1977

nr XXII/144/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

1978

nr XXXI/259/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian
w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic

1983

nr XXXI/260/2009 Miejskiej w Więcborku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia
dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im.
dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku
w wyborach zarządzonych do Parlamentu Europejskiego

1984

nr XXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany
opisu granic obwodu głosowania

1985

933

–

nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli

1986

934

–

nr 529/09 Rady Miasta Torunia z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

1990
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–
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nr 530/09 Rady Miasta Torunia z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania

1991

936

–

nr XXVIII/162/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli

1992

937

–

nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału
gminy Łysomice na stałe obwody głosowania

1997

nr XXXII/723/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1997

938

–

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY
939

–

nr 81/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum
w przedmiocie odwołania Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich przed upływem kadencji
i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji

1998

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1952 –

Poz. 910,911

910
910

UCHWAŁA Nr XXVIII/128/09
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 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, 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237,
poz. 1655), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 12
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

2000 r., nr XXI/117/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu
Kujawskim z dnia 19 grudnia 2000 r., nr XXI/121/04 Rady
Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia
2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 11, poz. 169)
i nr IX/38/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 21 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 88,
poz. 1399) § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw
Gminy Lubień Kujawski, zaś w mieście Lubień
Kujawski Pana Stanisława Balcerzaka.
3. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości
2300 zł rocznie i 3% prowizji od należności pieniężnych
pobranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie w okresach
kwartalnych po rozliczeniu pobranej raty podatków”.
§ 2. Wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa
w § 1 ust. 3 uchwały zmienianej niniejszą uchwałą, ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

się

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

§ 1. W uchwale nr XXIV/91/96 Rady Miasta i Gminy
w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie
zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze
inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso, zmienionej uchwałami: nr XIX/108/2000 Rady
Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 3 października

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Złotowski
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911
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UCHWAŁA Nr XXXI/431/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Granice
obwodu
Gimnazjum
Nr
1
im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu obejmują ulice:
3 Maja, 6 Stycznia, Piotra Bartoszcze, Bpa Antoniego
Laubitza, Błonie, Bursztynowa, Kazimierza Burzyńskiego,
Józefa Chociszewskiego, Cmentarna, Henryka Czamana,
Długa nr. 4a, 6, 10, 12, 14, Dojazdowa, Droga do Lotniska,
Działowa, Farna, Glinki, Hm. Marcina Strachanowskiego,
Ikara, Jacewska, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego,
Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Kręta, Królowej Jadwigi,
Kruszańska, Ks. Romana Zientarskiego, Karola Libelta,
Lotnicza,
Łączna,
Stanisława
Łuczaka,
Karola
Marcinkowskiego, Metalowców, Młyńska, Najświętszej Marii
Panny, Bartka Nowaka, Obwodowa, Okrężek, Orłowska,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1953 –

Osiedle Okrężek, plac Kasprowicza, plac Klasztorny, plac
Św. Wojciecha, Plebanka, Poprzeczna, Powstańca
Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy, Prezydenta
Gabriela Narutowicza od Nr.1 do Nr. 12, Przesmyk,
Przypadek, Przy Stadionie, Rodu Czaplów, Rynek,
Rzemieślnicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Izydora Sobeckiego,
Solankowa od nr 1 do nr 10, Stare Miasto, Stanisława
Staszica od nr 1 do nr 36 z wyłączeniem nr 24, Stolarska,
Stanisława Szenica, Szeroka, Szklarska, Szkolna, Szybowcowa,
Śniadeckich, Średnia, Św. Ducha (strona nieparzysta),
Św. Mikołaja, Toruńska, Wodna, Zamknięta, Zielona.

Poz. 911,912,913

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/503/2006 Rady
iejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Inowrocławiu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1031).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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UCHWAŁA Nr XXXI/432/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

Mostowa, Nizinna, Cypriana Norwida, Notecka, Objazdowa,
Elizy Orzeszkowej, Piękna, Plac Bad Oeynhausen, Emilii
Plater, Pokojowa, Polna, Ppłk. Józefa Owczarskiego,
Popowicka, Franciszka Posadzego, Poznańska od nr 252, Płk.
Witolda
Roszkowskiego,
Prezydenta
Apolinarego
Jankowskiego, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Pszeniczna,
Daniela Rakowicza, Mikołaja Reja, Rolna, Ruciana,
Rumiankowa, Rzeczna, Rzepakowa, Skryta, Słoneczna,
Słonecznikowa, Juliusza Słowackiego, Sodowa, Spokojna,
Wiktora Spornego, Staropoznańska, Szarych Szeregów,
Torowa, Stanisława Wachowiaka, Wapienna, Warsztatowa,
Stanisława Waszaka, Józefa Weyssenhoffa, Justyny
Wichlińskiej, Wiejska, Wojska Polskiego, Wspólna,
Stanisława Wyspiańskiego, Gustawa Zielińskiego, Zielna,
Stefana Żeromskiego, Żytnia.

§ 1. Granice obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa
Krzymińskiego w Inowrocławiu obejmują ulice:
59 Pułku Piechoty, al. 800-lecia Inowrocławia,
al. Niepodległości, Iwana Alejnika, Henryka Arctowskiego,
Adama Asnyka, Bagienna, Batkowska, Bluszczowa, Ludwika
Błażka, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Budowlana, Chabrowa,
Chemiczna, Chmielna, Cicha, Pawła Cymsa, Leona
Czaplickiego,
Deszczowa,
Romana
Dmowskiego,
Dyngusowa,
Fabryczna,
Konstantego
Ildefonsa
Gałczyńskiego, Gdyńska, Gen. Franciszka Kleeberga,
Grochowa, Maksymiliana Gruszczyńskiego, Jana z Ludziska,
Klemensa Janickiego, Genowefy Jaworskiej, Jęczmienna,
Stanisława Kiełbasiewicza, Jana Kochanowskiego, Zenona
Kosidowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Leona
Kruczkowskiego, Józefa Krzymińskiego, Ks. Władysława
Demskiego, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Bolesława
Leśmiana, Lniana, Łubinowa, Jana Karola Maćkowskiego,
Makowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mątewska, Adama
Mickiewicza, Mikorzyńska, Modrakowa, Jana Molla,

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/504/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 2
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1032).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

912

913
913

UCHWAŁA Nr XXXI/433/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu
oraz zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Inowrocławiu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1954 –

Poz. 913,914

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
uchwala się, co następuje:

Ignacego Paderewskiego, Papuszy, Pogodna, Edwarda
Ponińskiego, Janiny Porazińskiej, Poznańska od nr 1 do
nr 225, Stanisława Przybyszewskiego, Sylwestra Ranusa,
Władysława Reymonta, Rogowa, Różana, Rybnicka,
Rzeźnicka, Solna, Spółdzielców, Stanisława Sroczyńskiego,
Stanisława Staszica Nr 24, Stefana Batorego, Jana Marcina
Szancera, Ewy Szelburg-Zarembiny, Szymborska,
Św. Ducha (strona parzysta), Topolowa, Transportowca,
Juliusza Trzcińskiego, Tulipanowa, Wałowa, Wielkopolska,
Wiśniowa, Władysława Hermana, Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka, Wrzosowa, Adama Znanieckiego.

§ 1. Granice
obwodu
Gimnazjum
Nr
3
w Inowrocławiu im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii
Lekkiej w Inowrocławiu obejmują ulice:
Andrzeja, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego,
Bolesława Śmiałego, Bolesława Brodnickiego, Jana
Brzechwy, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cegielna,
Leona Czarlińskiego, Stefana Czarnieckiego, Dąbrówki,
Długa (z wyłączeniem nr 4a, 6, 10, 12, 14), Andrzeja
Dybalskiego, Górnicza, Tomasza Graczykowskiego,
Gronowa, Henryka Fryderyka Hoyera, Jagiellońska,
Jagodowa, Jana III Sobieskiego, Czesława Janczarskiego,
Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kasztelańska,
Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela,
Kazimierza Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Kątna,
Kolejowa, Konwaliowa, Józefa Kościelskiego, Marii
Kownackiej, Krótka, Ks. Bogdana Gordona, Ks. Dobromira
Ziarniaka, Kujawska, Kazimierza Kujawskiego, Lipowa,
Kornela Makuszyńskiego, Malinowa, Mała Andrzeja, Mała
Rybnicka, Marulewska, Miechowicka, Mieszka I, Milenijna,
Morelowa, Niezapominajki, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa,

§ 2. W uchwale nr VI/61/99 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie
założenia Gimnazjum Nr 3 w Inowrocławiu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 87, poz. 707 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 873) skreśla się § 2.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/505/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1033).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

913

914
914

UCHWAŁA Nr XXXI/434/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Granice obwodu Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta
Wilkońskiego w Inowrocławiu – określone w § 2 uchwały
nr VI/62/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 lutego
1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Inowrocławiu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 87, poz. 708, z 2003 r.
Nr 52, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 55, poz. 946 oraz w § 1
uchwały nr XLI/506/2006 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie

zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 4 w Inowrocławiu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1034) – obejmują ulice:
al. Mikołaja Kopernika, al. Okrężna, al. Powstańców,
al. Henryka Sienkiewicza, Armii Krajowej, Franciszka
Becińskiego, Boczna, Władysława Broniewskiego, Czarna
Droga, Ignacego Daszyńskiego, Dubienka, Dworcowa, Gen
Władysława Sikorskiego, Lucjana Grabskiego, Grodzka,
Gwarków, Harcerstwa Polskiego, Jakuba Jasińskiego, Marii
Konopnickiej, Kruśliwiecka, Ks. Bolesława Jaśkowskiego,
Ks. Piotra Wawrzyniaka, Kurowa, Magazynowa, Niemojewskich,
Osiedle Bydgoskie, Pakoska, Podgórna, Marcelego KujawyPołczyńskiego, Adama Poszwińskiego, Prezydenta Gabriela
Narutowicza od nr 14, Prezydenta Franklina Roosevelta,
Przy Stawku, Rąbińska, Składowa, Solankowa od nr 11,
Stanisława Staszica (z wyłączeniem nr od 1 do 36), Studzienna,
Szosa Bydgoska, Świętokrzyska, Ustronie, Macieja
Wierzbińskiego, Zygmunta Wilkońskiego, Zapadłe, Zofiówka.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/506/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1955 –

Poz. 914,915,916

w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 4
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1034).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
914

915
915

UCHWAŁA Nr XXXI/435/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

Ignacego Paderewskiego, plac Klasztorny, plac Św.
Wojciecha,
Plebanka,
Poprzeczna,
Powstańca
Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy, Przesmyk,
Przypadek, Przy Stadionie, Rodu Czaplów, Rybnicka,
Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Marii SkłodowskiejCurie (numery nieparzyste), Izydora Sobeckiego, Stare
Miasto, Stolarska, Stanisława Szenica, Szeroka, Szkolna,
Szybowcowa, Śniadeckich, Średnia, Św. Ducha do nr 98,
Św. Mikołaja, Toruńska, Wałowa, Wodna, Zamknięta, Zielona.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/499/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1027).

§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Panny Maryi w Inowrocławiu obejmują ulice:
3 Maja, Andrzeja, Piotra Bartoszcze, Bpa Antoniego
Laubitza, Kazimierza Burzyńskiego, Józefa Chociszewskiego,
Cmentarna, Henryka Czamana, Dojazdowa, Droga do
Lotniska, Działowa, Farna, Hm. Marcina Strachanowskiego,
Ikara, Jacewska do nr 43, Kasztelańska, Jana Kilińskiego,
Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Kręta, Krótka, Królowej
Jadwigi do nr 34, Ks. Romana Zientarskiego, Lotnicza,
Łączna, Stanisława Łuczaka, Mała Andrzeja, Mała
Rybnicka, Karola Marcinkowskiego, Młyńska, Najświętszej
Maryi Panny, Bartka Nowaka, Obwodowa, Orłowska,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

915

916
916

UCHWAŁA Nr XXXI/436/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216,

poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im.
Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu obejmują ulice:
59 Pułku Piechoty, Henryka Arctowskiego, al. 800-lecia
Inowrocławia, al. Niepodległości, Iwana Alejnika, Adama
Asnyka, Batkowska, Franciszka Becińskiego, Bluszczowa,
Ludwika Błażka, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Budowlana,
Chmielna, Cicha, Pawła Cymsa, Leona Czaplickiego,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1956 –

Poz. 916,917,918

Stanisława Waszaka, Józefa Weyssenhoffa, Justyny
Wichlińskiej, Macieja Wierzbińskiego, Wojska Polskiego,
Wspólna, Stanisława Wyspiańskiego, Zapadłe, Gustawa
Zielińskiego, Zielna, Zofiówka, Stefana Żeromskiego, Żytnia.

Czarna Droga, Romana Dmowskiego, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Gen. Franciszka Kleeberga,
Grochowa, Maksymiliana Gruszczyńskiego, Gwarków,
Jakuba Jasińskiego, Jana z Ludziska, Klemensa Janickiego,
Genowefy
Jaworskiej,
Jęczmienna,
Stanisława
Kiełbasiewicza,
Jana
Kochanowskiego,
Zenona
Kosidowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Leona
Kruczkowskiego, Józefa Krzymińskiego, Ks. Władysława
Demskiego, Marcelego Kujawy-Połczyńskiego, Janusza
Kusocińskiego, Bolesława Leśmiana, Lniana, Łubinowa,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Jana
Molla, Niemojewskich, Cypriana Norwida, Elizy
Orzeszkowej, plac Bad Oeyenhausen, Emilii Plater, Adama
Poszwińskiego, Ppłk. Józefa Owczarskiego, Pszeniczna, Płk.
Witolda
Roszkowskiego,
Prezydenta
Apolinarego
Jankowskiego, Bolesława Prusa, Przy Stawku, Mikołaja
Reja, Rąbińska, Rzepakowa, Słonecznikowa, Juliusza
Słowackiego, Szarych Szeregów, Świętokrzyska od nr 22,
Józefa Ulatowskiego, Stanisława Wachowiaka, Warsztatowa,

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/500/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1028).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

916

917
917

UCHWAŁA Nr XXXI/437/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

Nr 35, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Karola Libelta,
Magazynowa, Metalowców, Osiedle Bydgoskie, Pakoska,
plac Jana Kasprowicza, Prezydenta Gabriela Narutowicza,
Prezydenta Franklina Roosevelta, Składowa, Solankowa,
Stanisława Staszica od nr 1 do nr 37, Szklarska, Szosa
Bydgoska, Ustronie, Zygmunta Wilkońskiego.

§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 im.
Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu obejmują ulice:
6 Stycznia, al. Mikołaja Kopernika, al. Okrężna, al.
Powstańców, al. Henryka Sienkiewicza, Armii
Krajowej, Boczna, Władysława Broniewskiego,
Ignacego Daszyńskiego, Dubienka, Dworcowa, Gen.
Władysława
Sikorskiego,
Lucjana
Grabskiego,
Grodzka, Harcerstwa Polskiego, Jana Kasprowicza,
Marii Konopnickiej, Kruśliwiecka, Królowej Jadwigi od

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/501/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1029).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

917

918
918

UCHWAŁA Nr XXXI/438/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu oraz
zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, Nr 273, poz. 270 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1957 –

Poz. 918,919,920

Skryta, Słoneczna, Sodowa, Spokojna, Staropoznańska
od nr 1 do nr 47, Torowa, Wapienna.

Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 140 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 2. W uchwale nr VI/67/99 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Inowrocławiu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 87, poz. 713)
skreśla się § 2.

§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu
obejmują ulice:
Bagienna,
Chabrowa,
Chemiczna,
Deszczowa,
Dyngusowa, Fabryczna, Gdyńska od nr 11, Kwiatowa,
Jana Karola Maćkowskiego, Makowa, Mątewska od nr 1
do nr 100, Mikorzyńska, Modrakowa, Mostowa, Nizinna,
Notecka, Objazdowa, Piękna, Pokojowa, Polna, Popowicka,
Franciszka Posadzego, Poznańska od nr 252, Daniela
Rakowicza, Rolna, Ruciana, Rumiankowa, Rzeczna,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

918

919
919

UCHWAŁA Nr XXXI/439/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz
zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
uchwala się, co następuje:

Władysława Reymonta, Wiktora Spornego, Spółdzielców,
Staropoznańska od nr 148 do nr 161, Jana Marcina
Szancera, Ewy Szelburg-Zarembiny, Szymborska od
nr 152, Transportowca, Wiejska, Wielkopolska.
§ 2. W uchwale nr VI/68/99 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2000 r. Nr 87, poz. 714) skreśla się § 2.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu obejmują ulice:
Jana Brzechwy, Andrzeja Dybalskiego, Gdyńska od nr 1
do nr 10, Czesława Janczarskiego, Kolejowa, Marii
Kownackiej, Kujawska, Kornela Makuszyńskiego,
Mątewska od nr 101 do nr 176, Miechowicka, Nowa,
Ogrodowa, Pogodna, Janiny Porazińskiej, Poznańska od
nr 192 do nr 251, Stanisława Przybyszewskiego,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

919

920
920

UCHWAŁA Nr XXXI/440/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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
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Orzechowa, Papuszy, Podgórna, Edwarda Ponińskiego,
Poznańska od nr 1 do nr 191, Sylwestra Ranusa, Różana,
Solna, Stanisława Sroczyńskiego, Stanisława Staszica od
nr 38, Stefana Batorego, Studzienna, Szymborska od nr 1 do
nr 151, Świętokrzyska od nr 1 do nr 20, Topolowa, Juliusza
Trzcińskiego, Tulipanowa, Wiśniowa, Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka, Wrzosowa, Adama Znanieckiego.

i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11
im. Stefana Batorego w Inowrocławiu obejmują ulice:
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego
(z wyłączeniem nr 17, 17a, 17b), Bolesława Śmiałego,
Bolesława Brodnickiego, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa,
Cegielna, Leona Czarlińskiego, Stefana Czarnieckiego, Długa
(z wyłączeniem numerów od 1 do nr 12 oraz nr 16, 18, 21,
22, 22a, 22b, 23, 24, 28, 32a), Górnicza, Tomasza
Graczykowskiego, Gronowa, Henryka Fryderyka Hoyera,
Jagiellońska, Jagodowa, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa,
Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka,
Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego,
Kazimierza Wielkiego, Kątna, Konwaliowa, Józefa
Kościelskiego, Ks. Bogdana Gordona, Ks. Bolesława
Jaśkowskiego, Ks. Dobromira Ziarniaka, Kazimierza
Kujawskiego, Kurowa, Lipowa, Malinowa, Marulewska,
Mieszka I, Milenijna, Morelowa, Niezapominajki,

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/502/2006 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11
w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 62, poz. 1030).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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UCHWAŁA Nr XXXI/441/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz zmiany
uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 270 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. 140 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, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33) uchwala się, co następuje:

Jacewska od nr 44, Kruszańska, Okrężek, Osiedle
Okrężek, Rogowa, Marii Skłodowskiej-Curie (numery
parzyste), Św. Ducha od nr 99, Władysława Hermana.
§ 2. W uchwale nr VI/71/99 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 87, poz. 717) skreśla się § 2.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

§ 1. Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16
im. Jana Pawła II w Inowrocławiu obejmują ulice:
Błonie, Bolesława Krzywoustego nr 17, 17a, 17b,
Bursztynowa, Dąbrówki, Długa od nr 1 do nr 12 oraz
nr 16, 18, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 28, 32a, Glinki,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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922
922

UCHWAŁA Nr XXXI/442/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty
Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław.
Na podstawie art. 30 ust. 6 w zw. z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 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,
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z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 1), 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 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 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj.
Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Inowrocławiu, Międzyzakładową Komisją NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu
Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu oraz Komisją
Międzyzakładową
Wolnego
Związku
Zawodowego
Solidarność-Oświata w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość
stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
Karty Nauczyciela, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest miasto Inowrocław, zwany
dalej regulaminem.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole bez bliższego określenia – należy przez to
rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny przy
szkole
podstawowej,
szkołę
podstawową,
gimnazjum oraz zespół szkół, dla których organem
prowadzącym jest miasto Inowrocław;
2) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty, który posiada tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
3) stawce osobistego zaszeregowania nauczyciela –
należy przez to rozumieć stawkę wynagrodzenia
zasadniczego ustaloną stosownie do posiadanych
przez nauczyciela kwalifikacji i stopnia awansu
zawodowego;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1);
5) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293,
z 2007 r. Nr 56, poz. 376 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257).
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§ 3.1. Nauczycielowi
przysługuje
dodatek
motywacyjny; ogólne warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielowi dodatku motywacyjnego:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach i olimpiadach,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze:
a) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły;
3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących
efektami w procesie kształcenia i wychowania:
a) skuteczna realizacja wdrożonej innowacji,
b) ewaluacja efektów zrealizowanej innowacji,
c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
w zakresie realizowanych innowacji pedagogicznych;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy:
a) realizacja zajęć statutowych szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) udział w komisjach i zespołach przedmiotowych
zgodnych ze statutem szkoły;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
urządzeń szkolnych,
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
b) wzbogacanie
własnego
warsztatu
pracy,
pozyskiwanie sponsorów,
c) skuteczna realizacja awansu zawodowego
nauczyciela.
3. Dla dyrektora, oprócz warunków, o których
mowa w ust. 2, ustala się następujące warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego:
1) określenie i realizowanie strategicznego planu
rozwoju szkoły;
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2) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie
nauczycieli
do
podnoszenia
kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i awansu
zawodowego,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
4) racjonalne i zgodne z prawem dysponowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
5) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
ogólnomiejskich;
6) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
7) dbałość o czystość i estetykę szkoły i jej otoczenia;
8) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
9) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
10) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji;
11) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
§ 4. Na
wypłatę dodatków
motywacyjnych
zabezpiecza się w budżecie Miasta kwotę w wysokości
5,1%
planowanych
rocznych
wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli, z tego:
1) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów zabezpiecza
się kwotę w wysokości 0,8% planowanych rocznych
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli;
2) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, w tym dla
doradców metodycznych zabezpiecza się kwotę
w wysokości 4,3% planowanych rocznych
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.
§ 5.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny, w wysokości od 2% do 50% stawki
osobistego zaszeregowania nauczyciela.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być
przyznany w formie procentowej lub kwotowej.
3. Dodatek motywacyjny, w ramach posiadanych
środków, przyznaje:
1) nauczycielom, w tym doradcom metodycznym dyrektor szkoły;
2) dyrektorom - Prezydent Miasta Inowrocławia.
4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy
jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie
przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru
zajęć, dodatek motywacyjny przyznaje, wskazany przez
organ prowadzący, dyrektor jednej ze szkół.
§ 6.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko lub sprawowanie funkcji, o których mowa
w ust. 2, przysługuje dodatek funkcyjny.
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2. Ustala się tabelę stanowisk lub funkcji i stawek
dodatków funkcyjnych:
dyrektorzy szkół i przedszkoli:

lp.

1.

2.

Miesięczna
wysokość dodatku
funkcyjnego liczona
od przyznanego
wynagrodzenia
zasadniczego

Stanowisko

dyrektor szkoły liczącej:
1) do 8 oddziałów
2) od 9 do 16 oddziałów
3) od 17 do 29 oddziałów
4) 30 oddziałów i więcej
dyrektor przedszkola
liczącego:
1) do 10 oddziałów
2) od 11 do 16 oddziałów
3) 17 oddziałów i więcej

od 5% do 30%
od 5% do 40%
od 5% do 50%
od 5% do 60%

od 5% do 20%
od 5% do 30%
od 5% do 40%

pozostałe stanowiska lub funkcje:
lp.

Funkcja

1.

wicedyrektor szkoły
wicedyrektor
przedszkola
kierownik świetlicy
doradca metodyczny
opiekun stażu
(za 1 osobę)
wychowawca klasy
(za 1 oddział);
dotyczy to również
wychowawców
w przedszkolach

2.
3.
4.
5.

6.

Miesięczna wysokość
dodatku funkcyjnego liczona
od minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty
od 5% do 30%
od 5% do 20%
od 5% do 15%
od 5% do 30%
od 1% do 5%

5%

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
dla nauczycieli zajmujących stanowiska dyrektora lub
wicedyrektora szkoły należy w szczególności
uwzględniać:
1) wielkość szkoły;
2) jej strukturę organizacyjną;
3) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji;
4) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole;
5) wyniki pracy szkoły;
6) warunki demograficzne i geograficzne w jakich
szkoła funkcjonuje.
§ 7. Dodatek funkcyjny, w ramach posiadanych
środków, przyznaje:
1) nauczycielom - dyrektor szkoły;
2) dyrektorom - Prezydent Miasta Inowrocławia.
§ 8. Dodatek funkcyjny, w wysokości ustalonej dla
dyrektora, przysługuje wicedyrektorowi albo nauczycielowi
zastępującemu dyrektora od pierwszego dnia miesiąca
następującego po trzech miesiącach nieobecności
dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
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§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
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ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
4. Nauczycielowi, któremu przydzielono godziny
doraźnych zastępstw realizowane wg innego
tygodniowego wymiaru godzin niż jego obowiązkowy
wymiar, wynagrodzenie oblicza się wg stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela i z etatu faktycznie
wykonywanej pracy w godzinach doraźnych zastępstw.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 2 i 3, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć 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.
6. 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.

§ 10.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za każdą
godzinę pracy z tytułu trudnych warunków pracy:
1) w wysokości 5% stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela – za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w klasach (oddziałach) przysposabiających do pracy;
2) w wysokości 10% stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela – za prowadzenie, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami, indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w
całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek
w wysokości proporcjonalnej wypłaca się jeżeli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 11.1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się,
z zastrzeżeniem ust. 3, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa
się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń
należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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UCHWAŁA Nr XXXI/443/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmian w podziale gminy Miasto Inowrocław na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1),
art. 30 ust. 1, 2 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z późn. zm.2) oraz art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r.
Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.3), na wniosek Prezydenta
Miasta Inowrocławia, uchwala się, co następuje:
§ 1. W podziale gminy miasto Inowrocław na stałe
obwody głosowania ustalonym uchwałą nr 338/98
Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 2 września 1998 r.,

zmienioną uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia
oznaczonymi numerami: XXV/340/2000 z dnia 28 lipca
2000 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 58, poz. 487),
XXXVII/520/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
51,
poz.
1096),
XLVII/658/2002 z dnia 22 maja 2002 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
88,
poz.
1818),
XLVIII/677/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
92,
poz.
1907),
VIII/80/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
50,
poz.
851),
XIX/251/2004 z dnia 19 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 55,
poz.
952),
XXXIII/421/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
91,
poz.
1687),
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XLIII/531/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 96, poz. 1494) oraz nr
IX/135/2007 z dnia 13 września 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 110, poz. 1649), wprowadza
się następujące zmiany:
1) do granic stałego obwodu głosowania Nr 12 dopisuje
się: ulicę Droga do Lotniska oraz ulicę Ikara;
2) do granic stałego obwodu głosowania Nr 13
dopisuje się: ulicę Kruszańską;
3) w granicach stałego obwodu głosowania Nr 14
wykreśla się: ulicę plac 1 Maja, a dopisuje się: ulicę 3
Maja oraz Skwer Andrzeja Szwajkerta ps. „Jędruś”;
4) do granic stałego obwodu głosowania Nr 17
dopisuje się ulice: Adama Poszwińskiego,
Bluszczową,
Chmielną,
Jęczmienną,
Józefa
Ulatowskiego, Lnianą, Łubinową, Pszeniczną,
Rzepakową, Słonecznikową i Zielną;
5) do granic stałego obwodu głosowania Nr 25
dopisuje się ulice: Brzozową i Wrzosową;
6) do granic stałego obwodu głosowania Nr 26
dopisuje się: ulicę Bolesława Brodnickiego;
7) do granic stałego obwodu głosowania Nr 29
dopisuje się: ulicę Chabrową;
8) do granic stałego obwodu głosowania Nr 30
dopisuje się: ulicę Deszczową;
9) do granic stałego obwodu głosowania Nr 37
dopisuje się: ulicę Henryka Arctowskiego.
§ 2.1. Tworzy się dla wyborów do Parlamentu
Europejskiego odrębny obwód głosowania oznaczony
Nr 43 w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97.
2. Tworzy się dla wyborów do Parlamentu
Europejskiego odrębny obwód głosowania oznaczony
Nr 44 w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu przy
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 46.
§ 3. Jednolity podział gminy Miasto Inowrocław na
obwody głosowania, ich granice i numery,
uwzględniający zmiany wynikające z § 1 i 2, określa
załącznik do uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Inowrocławia.
§ 5. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766;
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,

3

Poz. 923
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz
z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111);
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona
w Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.
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UCHWAŁA Nr XXXV/499/2009
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 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 2004r. 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) oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a i 11 oraz art. 54,
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 1917, Nr 227,
poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin wynagrodzenia dla
nauczycieli określający wysokość wynagrodzenia
zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli,
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Przyjąć Zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/499/2009
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 26 marca 2009 r.
Regulamin Wynagradzania dla Nauczycieli
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole,
dla którego organem prowadzącym jest gmina Nakło
nad Notecią;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w ust. 1;
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku, do
31 sierpnia roku następnego;
4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
6) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.
(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)
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy.
7. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
8. Burmistrzu – należy przez to rozumieć
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 2. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Nakło nad Notecią.
§ 3.1. Regulamin wynagradzania ustala warunki
wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą.
2. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak
ustalone, aby odpowiadało wymogom określonym
w przepisie art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać
rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom nauczyciela
oraz uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.
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II. Wynagrodzenia zasadnicze

III. Dodatek za wysługę lat

§ 4.1. Wysokość
stawek
wynagrodzenia
zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 stycznia
2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany
w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego
roku pracy, przy czym dodatek ten nie może
przekraczać 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów
zatrudnienia do stażu pracy, będącego podstawą
ustalenia stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1
określa rozporządzenie.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Poziom
wykształcenia
1. Tytuł zawodowy
magistra z
przygotowaniem
pedagogicznym
2. Tytuł zawodowy
magistra bez
przygotowania
pedagogicznego,
tytuł zawodowy
licencjata (inż.)
z
przygotowaniem
pedagogicznym
3. Tytuł zawodowy
licencjata (inż.)
bez
przygotowania
pedagogicznego,
dyplom
ukończenia
kolegium
nauczycielskiego
lub
nauczycielskiego
kolegium
języków obcych
4.
Pozostałe
wykształcenie

Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel Nauczyciel Nauczyciel Nauczyciel
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
2080

wg
rozporządze
nia

2250

2650

1830

wg
rozporządze
nia

1957

2305

§ 6. Nauczycielowi wyróżniającemu się w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, może być
przyznawany dodatek motywacyjny.

1600

wg
rozporządze
nia

1719

1997

1393

wg
rozporządze
nia

1462

1696

2. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego
w złotych obowiązujących od 1 września 2009 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r.
Poziom
wykształcenia
1. Tytuł zawodowy
magistra z
przygotowaniem
pedagogicznym
2. Tytuł zawodowy
magistra bez
przygotowania
pedagogicznego,
tytuł zawodowy
licencjata (inż.)
z
przygotowaniem
pedagogicznym
3. Tytuł zawodowy
licencjata (inż.)
bez
przygotowania
pedagogicznego,
dyplom
ukończenia
kolegium
nauczycielskiego
lub
nauczycielskiego
kolegium
języków obcych
4.
Pozostałe
wykształcenie

IV. Dodatek motywacyjny

Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel Nauczyciel Nauczyciel Nauczyciel
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
2080

wg
rozporządze
nia

2250

2650

1830

wg
rozporządze
nia

1957

2305

1600

wg
rozporządze
nia

1719

1997

1393

wg
rozporządze
nia

1462

1696

§ 7.1. Organ prowadzący zabezpiecza środki na
dodatki motywacyjne w wysokości do 4% minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym wynikającej z rozporządzenia, na jeden
planowany etat. Dodatki motywacyjne przyznaje
dyrektor w zależności od wielkości środków
posiadanych na ten cel w planie wydatków szkoły
uwzględniając następujące szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków:
a) uzyskiwanie
wyników
dydaktycznych
i wychowawczych adekwatnych do możliwości uczniów
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad
i zawodów,
c) rzetelnie realizować zadania związane powierzonym
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami
szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa
uczniom
w
czasie
zajęć
organizowanych przez szkołę,
d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych,
e) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć
wynikających z zadań statutowych szkoły,
f) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
oraz dzielenie się doświadczeniem zawodowym,
g) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
h) prowadzenie aktywnej i efektywnej współpracy
z rodzicami oraz uczniami,
i) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z ich rodzicami,
j) otaczanie szczególną opieką uczniów z rodzin
patologicznych oraz biednych,
k) prowadzenie zajęć takich jak: wycieczki, biwaki i inne
organizowane przez szkołę dodatkowe imprezy,
l) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
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m) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz uczniów,
szkoły i środowiska lokalnego wykraczające poza
ustawowe obowiązki nauczyciela,
n) aktywna praca w radzie pedagogicznej,
o) dbanie o własny rozwój nauczyciela i warsztat pracy,
p) staranne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej.
2. Dodatki
motywacyjne dyrektorom szkół
przyznaje Burmistrz uwzględniając następujące
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków:
a) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
- Właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
- Zachęcanie
nauczycieli
do
podnoszenia
kwalifikacji,
doskonalenia
zawodowego
i awansu zawodowego,
- Stwarzanie warunków do wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
- Zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
- Właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
c) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych,
d) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenie,
e) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy,
f) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary..),
g) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji,
h) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych,
i) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
3. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczycieli
i dyrektorów szkół może być przyznany do wysokości
20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z tytułem magistra
z przygotowaniem pedagogicznym wynikającej
z rozporządzenia, z puli przeznaczonej dla szkoły na
dodatki motywacyjne.
§ 8.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz.
3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
V. Dodatek funkcyjny
§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi i wicedyrektorowi;
2) wychowawcy klasy;
3) opiekunowi stażu.
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§ 10.1. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi dla
dyrektorów (w zależności od ilości oddziałów
w placówce):
a) przedszkoli od 350 do 550 zł,
b) szkół podstawowych od 450 do 900 zł,
c) zespołów szkół od 500 do 800 zł,
d) gimnazjów od 600 do 900 zł.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
ustala Burmistrz.
§ 11.1. Wicedyrektorowi może być przyznany
miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości do 60%
dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi.
2. Wysokość
dodatku
funkcyjnego
dla
wicedyrektorów ustala dyrektor zgodnie z zapisami § 11
ust. 1.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze
w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku
następuje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków
i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
4. Ustala się miesięczną wysokość dodatku dla:
a) opiekuna stażu – 60,00 zł (za 1 staż),
b) wychowawcy klasy w szkole – 120,00 zł,
c) wychowawcy grupy w przedszkolu – 150,00 zł.
§ 12.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w
którym
nastąpiło
powierzenie
stanowiska
kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych
powodów obowiązków, do których jest przypisany ten
dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora przysługuje wicedyrektorowi zastępującemu
dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, na zasadach
określonych w § 11 ust. 4 przyznaje dyrektor.
VI. Dodatek za warunki pracy
§ 13.1. Dodatek za warunki pracy przysługuje
nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych
dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8
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i 9 rozporządzenia w wysokości 15% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Nauczycielom przysługuje dodatek, o którym
mowa w ust. 1 za każdą godzinę przepracowaną
w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy.
3. Dodatek za trudne warunki pracy określony
w § 13 ust. 1 wypłaca się z dołu.
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3. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których
mowa w ust. 2 określone zostaną odrębnymi regulaminami.
4. Nagrody o których mowa w § 16 ust. 2 pkt a
przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
w uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyznać
nauczycielowi nagrodę w innym terminie.
IX. Postanowienia końcowe

VII. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i zastępstwa doraźne
§ 14.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych przysługuje wyłącznie za
godziny
świadczonej
pracy
potwierdzone
w dokumentacji szkoły.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przysługuje także, gdy nie były one zrealizowane przez
nauczyciela, ale z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, a w szczególności w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów lub
innych podobnych zdarzeń,
b) wyjazdem uczniów na wycieczki,
c) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą
nie dłużej niż tydzień.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje
zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny zastępstw doraźnych przydziela dyrektor.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 15. Wysokość
stawki
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową oraz godzinę doraźnych zastępstw
oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą
z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia przez
miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tego
nauczyciela 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.
VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 16.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze
specjalnego
funduszu
nagród
za
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty
Nauczyciela.
2. W budżecie gminy Nakło nad Notecią tworzy się
specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1%
planowanego rocznego osobowego funduszu płac
nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody organu
prowadzącego i nagrody dyrektorów, z tym że:
a) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektorów,
b) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 17. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego
za wychowawstwo klasy w szkole.
§ 18.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych
przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy
z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry
przez trzydzieści.
3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc dni
niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.
§ 19. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Pracy
i aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy i Karty
Nauczyciela.
§ 20. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami
związków zawodowych.

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/499/2009
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 26 marca 2009 r.
Zasady przyznawania
mieszkaniowego

i

wypłacania

dodatku

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin w:
- Zespole Szkół w Ślesinie,
- Zespole Szkół w Paterku,
- Zespole Szkół w Występie,
- Zespole Szkół w Potulicach,
- Przedszkolu w Ślesinie i jego filii w Minikowie,
- Przedszkolu w Paterku,
posiadającemu
kwalifikacje
wymagane
do
zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w pkt 1
przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości
10,00 zł na osobę będącą członkiem jego rodziny.
3. Do członków rodziny, o której mowa w pkt 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci.
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4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu,
przysługuje
jeden
dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w pkt 2
małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w pkt 4, na ich wniosek, dyrektor,
a dyrektorowi – Burmistrz.
6. 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.

Poz. 924,925

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego,
okresowej
służby
wojskowej;
w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do
służby zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Świadczenie, o którym mowa w pkt 1-7 wypłaca
się z dołu.
9. Zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
zostały
uzgodnione
z przedstawicielami związków zawodowych.
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UCHWAŁA Nr 223/09
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół
i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 10a, art. 49 ust. 2
oraz art. 54 ust. 7 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:

§ 3. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
gimnazjach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Świecie.

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Świecie określający:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania
dodatków:
motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy;
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw;
3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.

§ 4. Termin i miejsce wypłaty określa regulamin
pracy.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze placówki – należy przez to rozumieć
dyrektora szkoły podstawowej; gimnazjum lub
przedszkola;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Karta
Nauczyciela;
3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.
(Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.2) w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy;
4) placówce – należy przez to rozumieć szkołę
podstawową, gimnazjum lub przedszkole.

I. Wynagrodzenie zasadnicze
§ 5.1. Wynagrodzenie
zasadnicze
dyrektorów
placówek wynosi 120% wynagrodzenia, o którym
mowa w rozporządzeniu.
2. Wynagrodzenie zasadnicze wicedyrektora wynosi
110% wynagrodzenia, o którym mowa w rozporządzeniu.
II. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i zastępstwa doraźne
§ 6.1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym szkoły.
2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe w przypadku gdy nie
świadczył pracy z przyczyn leżących po jego stronie.
3. Wynagrodzenie za godziny zastępstw doraźnych
przysługuje wyłącznie za godziny świadczonej pracy
potwierdzone w dokumentacji placówki.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.
5. Godziny zastępstw doraźnych mogą być
przyznane wyłącznie nauczycielowi posiadającemu
kwalifikacje do realizacji danego typu zajęć lub zajęć
pokrewnych.
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§ 7.1. Wysokość stawki za jedną godzinę
ponadwymiarową oraz godzinę zastępstw doraźnych
oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą
z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia przez
miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tego
nauczyciela 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.
2. Wysokość
stawki
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową dodatkowych zajęć dydaktycznych
przydzielonych
nauczycielowi
i
prowadzonych
bezpośrednio z uczniami ustala się jak w ust. 1.
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 o 1/4,
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
większa niż liczba godzin przydzielona w planie
organizacyjnym.
III. Dodatek funkcyjny
§ 8.1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi, wicedyrektorowi placówki;
2) wychowawcy klasy;
3) opiekunowi stażu.
2. Dodatek funkcyjny może być przyznany innym
osobom, o ile zakres ich obowiązków będzie związany
z zajmowaniem stanowiska funkcyjnego.
§ 9.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 9 powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie odpowiedniego stanowiska funkcyjnego,
a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych
powodów obowiązków, do których jest przypisany ten
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dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca z tym dniem.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków
funkcyjnych z różnych tytułów nauczycielowi
przysługuje dodatek funkcyjny za każdy tytuł odrębnie.
§ 10.1. Ustala się wysokość poszczególnych
dodatków funkcyjnych jako odpowiedni procent
określonej w rozporządzeniu minimalnej stawki
wynagrodzenia
zasadniczego
dla
nauczyciela
mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym:
1) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów - od 15% do
30%;
2) dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów - od
20% do 40%;
3) dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów - od
30% do 70%;
4) dyrektor przedszkola - od 15% do 30%;
5) wicedyrektor - do 70% dodatku dyrektora szkoły;
6) dodatek
za
wychowawstwo
w
szkołach
podstawowych i gimnazjach - 5%;
7) dodatek za wychowawstwo w przedszkolach - 5%;
8) opiekun stażu - 2,5%.
2. Kwota obliczonego dodatku funkcyjnego jest
zaokrąglona do pełnych złotych.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
placówki, w granicach stawek określonych w ust. 1
ustala Burmistrz Świecia, uwzględniając między innymi
wielkość placówki, jej strukturę organizacyjną,
złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, wyniki pracy placówki oraz warunki
lokalowe i środowiskowe w jakich placówka
funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmującego inne
stanowisko kierownicze – dyrektor placówki.
IV. Dodatek motywacyjny
§ 11. Dodatek motywacyjny stanowi dodatek do
wynagrodzenia
zasadniczego
dla
nauczycieli
wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej. Kwota środków na dodatki motywacyjne
określana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy
Świecie i dla danej placówki wynosi 4% iloczynu liczby
nauczycieli pełnozatrudnionych przez minimalną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego
z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
§ 12.1. Minimalna kwota dodatku motywacyjnego
wynosi 5% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytułem
magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dodatki motywacyjne przyznaje dyrektor
kierując się następującymi zasadami:
1) ocena pracy nauczyciela;
2) osiągnięcia dydaktyczne nauczyciela, w szczególności:
a) stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami,
b) przygotowanie i udział uczniów w konkursach,
olimpiadach i zawodach sportowych,
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c) wspieranie i praca z uczniami mającymi
trudności w nauce,
d) prowadzenie zajęć i wykonywanie prac, za które
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,
e) osiągnięcia uczniów;
3) osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze, a zwłaszcza:
a) rozpoznawanie
indywidualnych
potrzeb
i problemów uczniów,
b) prowadzenie różnorodnych form działalności
wychowawczej,
c) współpraca z rodzicami ucznia,
d) współpraca
z
osobami
i
instytucjami
wspierającymi proces wychowawczy,
e) realizacja nowatorskich działań w zakresie
wychowania
i
autorskich
programów
wychowawczych,
f) realizacja programów profilaktycznych oraz
promujących zdrowie,
g) tworzenie i realizacja własnych programów
wychowawczych;
4) realizacja zadań statutowych szkoły wykraczających
poza obowiązki nauczyciela;
5) doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia nauczycieli;
6) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły
i społeczności lokalnej, w tym:
a) udział w organizacji imprez szkolnych
i środowiskowych,
b) uczestnictwo
w
pracach
organizacji
pozarządowych, społecznych i innych, których
celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży
lub nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) udział w pracach komisji problemowych lub
zespołach powoływanych w szkole,
d) kreowanie dobrego wizerunku szkoły i dobrej
atmosfery pracy.
3. Informacje wraz z uzasadnieniem o udzielonych
dodatkach motywacyjnych dyrektor placówki jest
zobowiązany przedstawić na posiedzeniu najbliższej
rady pedagogicznej.
§ 13. Dodatek motywacyjny dyrektorom placówek
przyznaje Burmistrz.
§ 14. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na
okres pół roku.
§ 15. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
V. Dodatek za wysługę lat
§ 16. Dodatek za wysługę lat wypłaca się zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu
VI. Dodatek za warunki pracy
§ 17. Z tytułu pracy w warunkach trudnych
przysługuje nauczycielowi dodatek za warunki pracy
w wysokości 15% wynagrodzenia za zrealizowaną
miesięczną ilość godzin w tych warunkach.
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§ 18. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielowi dodatek za warunki pracy
w wysokości 10% wynagrodzenia za zrealizowaną
miesięczną ilość godzin w tych warunkach.
§ 19.1. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków
pracy jest określony w rozporządzeniu.
2. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek
za warunki pracy.
VII. Nagrody uznaniowe
§ 20.1. Za szczególne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze nauczyciel może otrzymać nagrodę
dyrektora placówki lub nagrodę Burmistrza.
2. Ustala się nagrodę dyrektora w wysokości
równej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
a nagrodę Burmistrza w wysokości będącej dwukrotnością
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 21.1. Ustala się następujący podział specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze:
1) 20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego;
2) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody
przez dyrektora placówki jest przepracowanie
w placówce co najmniej roku, posiadanie wyróżniającej
oceny pracy zawodowej oraz spełniania co najmniej
trzech z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów nauczania i wychowania,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem co najmniej jednego ucznia
do udziału w zawodach II stopnia ( okręgowych)
lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych,
d) zajęciem przez co najmniej jednego ucznia lub
zespół uczniów I-III miejsca w konkursach,
zawodach,
przeglądach
i
festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
e) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
f) na dobrym poziomie przygotowuje i organizuje
uroczystości szkolne lub środowiskowe,
g) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce,
h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
i) prawidłowo organizuje i prowadzi zimowy lub
letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
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a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
życiowej,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieży,
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 wśród
dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu placówki,
rozwija formy współdziałania placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) niesie aktywną pomoc nauczycielom podejmującym
po raz pierwszy pracę w zawodzie.
4. Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody
Burmistrza jest przepracowanie w placówce co najmniej
roku, posiadanie wyróżniającej oceny pracy zawodowej
oraz spełniania co najmniej czterech z kryteriów
o których mowa w ust. 3.
5. Nagrodę Burmistrza otrzymują dyrektorzy
placówek, którzy otrzymali wyróżniającą ocenę pracy
zawodowej.
6. Nagrody dyrektora placówki oraz Burmistrza
Świecia przyznaje się każdego roku w dniu
14 października z okazji Święta Edukacji Narodowej.
§ 22.1. Wnioski o nagrodę Burmistrza Świecia lub
dyrektora placówki mogą składać:
1) dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza Świecia składa
się do Ośrodka Oświaty i Wychowania.
3. Zaopiniowane wnioski przez komisję nagród
zostają przekazane Burmistrzowi Świecia do zatwierdzenia.
4. Komisję o której mowa w ust. 3 powołuje
Burmistrz Świecia.
5. W skład komisji nagród o której mowa w ust. 3
wchodzą:
1) Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania;
2) nauczyciel - przedstawiciel przedszkoli;
3) nauczyciel - przedstawiciel szkół podstawowych;
4) nauczyciel - przedstawiciel gimnazjów;
5) po
jednym
przedstawicielu
działających
w placówkach związków zawodowych.
7. Ustala się zasadę rocznej kadencyjności
przedstawicieli placówek w składzie komisji, tak aby po
upływie roku przedstawicielem był członek rady
pedagogicznej kolejnej placówki.
8. Wnioski o nagrodę dyrektora placówki składa się
w tej placówce.
9. Wnioski o których mowa w ust. 1 należy składać
w terminie od dnia zakończenia roku szkolnego do dnia
15 września każdego roku. Winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
placówki, staż pracy nauczyciela oraz przyznane
wcześniej nagrody i odznaczenia;
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2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
VIII. Dodatek mieszkaniowy
§ 23.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż polowa obowiązkowego wymiaru
godzin w placówkach gminy Świecie położonych
w
miejscowościach
wiejskich
posiadającemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przysługuje dodatek mieszkaniowy, o ile nie pobiera
takiego dodatku z mocy ustawy o najmie lokali
i dodatkach mieszkaniowych.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1
przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości
10 złotych na osobę będącą członkiem jego rodziny.
3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2
zalicza się oprócz nauczyciela wspólnie z nim
zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców
będących na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi
i
jego
współmałżonkowi
będącego także nauczycielem przysługuje tylko jeden
dodatek mieszkaniowy.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela.
6. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach nie świadczenia pracy, za
które przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku
z ubezpieczenia społecznego korzystania z urlopu
wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
IX. Przepisy końcowe
§ 24. W skład podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
wliczane są wszystkie składniki wynagrodzenia od których
potrącane są składki na ubezpieczenia chorobowe do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
§ 25. Regulamin może być zmieniony w trybie
przyjętym dla uchwalenia regulaminu wynagradzania
dla nauczycieli.
§ 26. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami
związków zawodowych.
§ 27. Traci moc uchwała nr 202/08 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2009.
§ 28. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1975 –

Poz. 925,926,927

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

1

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

2

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.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz
z 2008 r. Nr 42, poz. 257.
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UCHWAŁA Nr 226/09
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują
obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa
komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców
przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1)
w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.2) na wniosek
Burmistrza Świecia, uchwala się, co następuje:

§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Egzemplarz
uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Kujawsko
Pomorskiemu w Bydgoszczy oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 1. Tworzy się następujące dodatkowe obwody
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.:
1) Obwód głosowania Nr 17, Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa
Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18;
2) Obwód głosowania Nr 18, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital sp. z o.o.”
w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126;
3) Obwód głosowania Nr 19, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Florencja II” w Świeciu,
ul. Św. Wincentego 1;
4) Obwód głosowania Nr 20, Dom Pomocy Społecznej
prowadzony
przez
Zgromadzenie
Sióstr
Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Świeciu,
ul. Wojska Polskiego 128.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, i Nr 112,
poz. 766.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2008 r., Nr 171, poz.1056.
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UCHWAŁA Nr 227/09
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zmiany w podziale gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.1), oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.2) na
wniosek Burmistrza Świecia uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 1517/98 Zarządu Miejskiego w
Świeciu z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału

gminy na obwody głosowania dla przeprowadzenia
wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku
województwa (Dz.Urz.Woj.Byd. z dnia 18 września
1998 r., Nr 57, poz. 303), zmienionej uchwałami Rady
Miejskiej w Świeciu: nr 250/2000 z dnia 17 sierpnia
2000 r., nr 258/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r.,
nr 445/02 z dnia 20 czerwca 2002 r., nr 213/04 z dnia
29 kwietnia 2004 r., nr 304/05 z dnia 30 czerwca
2005 r., nr 370/06 z dnia 22 czerwca 2006 r., dokonać
następujących zmian:
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1) w opisie granic obwodu głosowania Nr 1 skreśla się
Nr 126 przy ul. Wojska Polskiego, a w to miejsce
wpisuje się Nr 128 przy ul. Wojska Polskiego, bez
części obejmującej Dom Pomocy Społecznej
prowadzony
przez
Zgromadzenie
Sióstr
Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo;
2) w opisie granic obwodu głosowanie Nr 12 dopisuje
się ulicę Kazimierza Górskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w Gminie.

§ 2. Podział na stałe obwody głosowania,
uwzględniający zmiany określone w § 1, ich granice
i numery zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu,
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

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

1

2

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

załącznik
do uchwały nr 227/09
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 marca 2009 r.
Numer
obwodu

Granice obwodu głosowania

1

Miasto Świecie – ulice: Agrestowa, Aroniowa, Bednarza, Ceynowy, Chmielniki, Cisowa, Gen.
Bema, Gen. Hallera, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, Grabowa, Jabłonowskiego, Jagodowa,
Jałowcowa, Jesionowa, Jeżynowa, Kociewska, Konopackiego, Kościuszki, Laskowicka, Majora
Sucharskiego, Mieczysława Petelskiego, Miernickiego, Miodowa, Nektarowa, Owocowa,
Porzeczkowa, Poziomkowa, Pszczela, Słabęckiego, Solidarności, Sychty, Wiatrakowa, Wierzbowa,
Wojsk Łączności, Wojska Polskiego od nr 124 do nr 128, (bez części obejmującej Dom Pomocy
Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo), i od nr 141
do nr 201

2

Miasto Świecie – ulice: Browarowa, Farna, Grzymisława, Mały Rynek, Mickiewicza od
nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 14, Mostowa, Nadbrzeżna, Parowa, Pocztowa, Polna, Polskiego
Czerwonego Krzyża, Sądowa, Szkolna, Św. Wincentego, Wodna, Zamkowa, Zielona.

3

4

5
6
7
8
9

10

11

Miasto Świecie – ulice: Batorego, Duży Rynek, Gimnazjalna, Klasztorna, Kopernika,
10 Lutego, Mestwina, Mickiewicza od nr 23 do nr 27 i od nr 16 do nr 20, Młyńska, Ogrodowa,
Parkowa, Podgórna, Południowa, Sienkiewicza, Średnia, Świętopełka, Św. Wojciecha, Wojska
Polskiego od nr 96 do nr 122 (numery parzyste)
Miasto Świecie – ulice: Brzechwy, Chopina, Dąbrowskiej, Kochanowskiego, Krasickiego,
Kraszewskiego, Nałkowskiej, Okrężna, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego,
Tuwima, Wojska Polskiego od nr 113 do nr 139 ( numery nieparzyste) oraz nr 88, nr 93,
nr 95, Zapolskiej, Żeromskiego.
Miasto Świecie – ulice: Aleja Jana Pawła II nr 16, nr 18, nr 20, Gałczyńskiego, Konopnickiej,
Cukrowników, Wojska Polskiego od nr 83 do nr 111 (z wyłączeniem nr 93, 95) i od nr 76 do nr 90
(z wyłączeniem nr 88).
Miasto Świecie – ulice: Ks. Kard. Wyszyńskiego, Żwirki I Wigury
Miasto Świecie – ulice: Aleja Jana Pawła II od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 4, Ks. Krausego
Miasto Świecie – ulice: Aleja Jana Pawła II od nr 7 do nr 9 i od nr 6 do nr 14, Willowa, Witosa,
Wojska Polskiego od nr 71 do nr 79 c i od nr 50 do nr 74
Miasto Świecie - ulice: Ciepła, Paderewskiego nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a, nr 2b, Piłsudskiego,
Rzemieślnicza, Spławna, Wojska Polskiego od nr 67 do nr 69b i od nr 40 do nr 48a.
Miasto Świecie – ulice: Aleksandra Gierymskiego, Andersa, Bogusławskiego, Chełmońskiego,
Dzierżanowskiego, Hadyny, Karłowicza, Kiepury, Kossaka, Lutosławskiego, Łukasiewicza,
Malczewskiego, Małcużyńskiego, Matejki, Moniuszki, Ogińskiego, Paderewskiego od nr 4 do
nr 16a i od nr 3 do nr 71, Skłodowskiej-Curie, Stroma, Szymanowskiego, Sygietyńskiego,
Wieniawskiego, Wybickiego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego.
Miasto Świecie- ulice: Bydgoska, Chełmińska, Fabryczna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łąkowa,
Przemysłowa, Tucholska, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 6
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Sołectwa:
Głogówko Królewskie, Kozłowo
Miasto Świecie- ulice: Akacjowa, Bukowa, Bzowa, Dębowa, Flisacka, Jaśminowa, Kasztanowa,
Kazimierza Górskiego, Klonowa, Ks. Górnowicza, Kusocińskiego, Kwiatowa, Malinowa,
Malinowskiego, Modrakowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Rajdowa, Różana, Rutkiewicz, Rzeczna,
Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Ślusarskiego, Teligi, Tenisowa, Topolowa, Wioślarska,
Wiśniowa, Wojska Polskiego od nr 7 do nr 59, i od nr 8 do nr 38, Wrzosowa
Sołectwa: Chrystkowo, Dworzysko, Gruczno, Kosowo, Topolinek
Sołectwo: Polski Konopat
Sołectwa: Sulnowo, Sulnówko
Sołectwa: Czaple, Sartowice, Wiąg
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UCHWAŁA Nr XXII/140/2009
RADY GMINY w OBROWIE
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz.U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127,
Nr 218, poz. 1592, Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) na wniosek Wójta
Gminy Obrowo uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/34/2003 Rady Gminy
Obrowo z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 54, poz. 929) zmienić treść załącznika nr 1
i nadać mu brzmienie następujące:
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu
głosowania

1

Sołectwa:
Dobrzejewice, Zawały

2

Sołectwa:
Kazimierzewo, Łążyn
II, Łążynek,
Zębowo

3

4
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Sołectwa: Bartoszewo,
Kawęczyn, Obrowo,
Skrzypkowo, Zębówiec
Sołectwa: Dzikowo,
Osiek n/Wisłą,
Sąsieczno, Silno,
Smogorzewiec,
Stajenczynki.

5

Sołectwa: Brzozówka,
Szembekowo

6

Sołectwo: Głogowo

Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa
w Dobrzejewicach
tel. 678-67-76
Szkoła Podstawowa
w Łążynie II
tel. 678-69-34
Świetlica wiejska
w Obrowie
tel. 678-60-77
Szkoła Podstawowa
w Osieku n/Wisłą
tel. 678-65-29
Szkoła Podstawowa
w Brzozówce
tel. 678-67-79
Zespół Szkół
w Dobrzejewicach
tel. 674-46-15

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Toruniu.
§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje się do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
portalu internetowym www.obrowo.pl. oraz ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
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UCHWAŁA Nr XXII/144/2009
RADY GMINY w OBROWIE
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 177, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181,
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 30 ust. 6, 10 i 10a
i 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, Dz.U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43,
poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42,
poz. 257 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Obrowo określający wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.
§ 2. Środki
niezbędne
na
wynagrodzenia
nauczycieli poszczególnych stopni wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń i odpisami muszą być zagwarantowane
przez Państwo w dochodach gminy Obrowo.
§ 3. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa odpowiednie
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 4. Regulamin określa w szczególności:
1) wysokość
stawek
dodatku
motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania;

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz
wypłacania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela;
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U Nr 22, poz. 181, z 2006 r.
Nr 43, poz. 293 i z 2007 r. Nr 56, poz. 372);
3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole
i szkołę dla której organem prowadzącym jest gmina
Obrowo;
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć również
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w pkt 3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora, wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 3;
6) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego;
7) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;
8) grupie-należy przez to rozumieć grupę uczniów,
która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na
zajęciach określonych o ramowych planach
nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami;
9) uczniu – należy przez to rozumieć także
wychowanka;
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1
rozporządzenia.
§ 6.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia
przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu
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pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 7.1. Dodatek
motywacyjny
ma
charakter
uznaniowy i winien być zróżnicowany warunkiem
zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa
w ust. 2.
2. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów (z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela) dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych, potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
lub sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do
przydzielonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrz
szkolnego
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli,
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e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego
dla Dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 2
i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora
dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej
wymienionych kryteriów, a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły
rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym
i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i związkami
zawodowymi;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganiu dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki w pracy;
8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw
osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich
i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.
§ 8.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli oraz
pełniących funkcje kierownicze, nie może być wyższy
niż 30% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia
warunków, o których mowa w § 7, dla nauczycieli
ustala Dyrektor, a w stosunku do Dyrektora – Wójt
Gminy w Obrowie.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, wynosi
procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
1) do 5% dla nauczycieli;
2) do 10% dla wicedyrektorów;
3) do 25% dla dyrektorów szkół.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Dodatek
motywacyjny
nie
przysługuje
nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla
poratowania zdrowia.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 9.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje
miesięcznie
dodatek
funkcyjny
w wysokości określonej w poniższej tabeli wg stawki
zaszeregowania nauczyciela mianowanego z tytułem
magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1980 –

Lp.

Stanowisko

Liczba
oddziałów

Miesięczna
kwota

1

Dyrektor
szkoły/zespołu
szkół
wszystkich
typów:

do 7 oddz.
od 8-12 oddz.
pow.12

do 35%
od 36% do 50%
od 51% do 60%

2

Wicedyrektor
w Zespołach
szkół

-

do 15-20 %

2. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 2%
miesięcznie
za
każdego
nauczyciela
powierzonego opiece wg stawki jw.;
2) powierzenia wychowawstwa klasy w szkołach
i przedszkolach – 3% miesięcznie wg stawki jw.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od:
1) wielkości szkoły(przedszkola) i jej warunków
organizacyjnych;
2) liczby uczniów;
3) złożoności zadań wynikających z funkcji
kierowniczej;
4) liczby stanowisk kierowniczych szkole (placówce);
5) wyników pracy;
6) warunków
lokalowych,
środowiskowych,
społecznych w jakich funkcjonuje szkoła.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach
określonych tabelą, ustala dla dyrektorów Wójt Gminy,
a dla wicedyrektorów dyrektor szkoły, zgodnie
z przyjętymi wcześniej kryteriami.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze
w zastępstwie. W tym przypadku prawo do dodatku
powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków
i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
§ 10.1.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, a jeżeli
powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków
związanych
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli
zaprzestanie
pełnienia
obowiązków
nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca-od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
Dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecności
dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
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5. Dodatek funkcyjny wypłaca
w terminie wypłaty wynagrodzenia.

się

z

góry,

Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 11.1. Nauczycielom pracującym w trudnych
i uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się
prowadzenie niżej wymienionych zajęć z następującymi
dodatkami procentowego wynagrodzenia zasadniczego:
1) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim – 10%;
2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 10%;
3) prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 20%.
3. Wysokość dodatków, o których mowa w § 11
uzależniona jest od wymiaru czasu pracy realizowanego
w warunkach trudnych i uciążliwych.
4. W przypadku zbiegu prawa do dodatków z tytułu
trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunków pracy
nauczycielowi przysługuje prawo do każdego z tych
dodatków.
Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraźnych zastępstw
§ 12.1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych
wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania
w szkołach nauczyciel może być zobowiązany do
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie
może przekraczać ¼ tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi
większej liczby godzin ponadwymiarowych może
nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze
nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych
powyżej
tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony
w § 13 ust. 1, o ile w czasie tego zastępstwa
realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem
nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego
wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
§ 13.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową
ustala
się,
dzieląc
stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za
warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
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2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiary zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1,
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.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku
szkolnego rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie;
4) udziałem w konferencjach metodycznych;
5) rekolekcjami
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
4. 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 Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tygodniowego
wymiaru(lub o 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.
5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli łączących etaty i realizujących
różne
pensum
(np.
nauczyciel
przedmiotu
i bibliotekarz).W celu określenia właściwego wymiaru
zatrudnienia należy przeliczyć ilość godzin realizowaną
w każdym pensum proporcjonalnie do wielkości tego
pensum, następnie dodać tak wyliczone części.
Ewentualne nadgodziny wyliczyć przyjmując część
powyżej jedności w stosunku do pensum,
z którego pochodzi większa część etatu, a w przypadku
równych części z pensum korzystniejszego dla
nauczyciela 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.
6. Zobowiązuje się dyrektora do prowadzenia
rejestru godzin ponadwymiarowych.
Rozdział 6
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku
pracy
§ 14.1. W budżecie organu prowadzącego tworzy się
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
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dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.
1) Fundusz nagród w wysokości 70% zabezpiecza się
do dyspozycji Dyrektorów szkół i placówek
z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Dyrektor
przyznaje nagrody po zaopiniowaniu przez radę
Pedagogiczną i Związki Zawodowe działające
w szkole;
2) Fundusz nagród w wysokości 30% przeznacza się na
nagrody Wójta. Organ prowadzący szkoły może
dokonać
zwiększenia
funduszu
nagród
z przeznaczeniem na nagrody Wójta.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i są przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Nagrody mogą być również wypłacane w czasie
uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta
szkoły lub w innych dniach w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
3. Nagroda, o której mowa w § 13, może być
przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole
co najmniej dwa lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełnia co najmniej trzy
z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga
wysokie
wyniki
w
nauczaniu
potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,
b)podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 43

– 1982 –

Poz. 929,930

b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
4. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
5. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
6. Wnioski należy składać do dnia 3 października
każdego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznawane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie powiadomić
dyrektora, a dyrektor –Wójta Gminy w Obrowie.
W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby
członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, zamieszkującemu w nim stale,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. małżonkowie wspólnie
wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

Rozdział 8
Przepisy końcowe

§ 15.1. Nauczycielowi o którym mowa a art. 54
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
jest
uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego
do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 35 zł;
2) dla 2 osób - 40 zł;
3) dla 3 osób - 45 zł;
4) dla 4 osób i więcej - 50 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci do
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nich szkoły,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodów.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Obrowie.
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§ 16. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
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;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach;
§ 17.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.
2. Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala
dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w Obrowie.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 19. Traci moc uchwała nr XII/82/2007 z dnia
21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli przedszkoli i szkół, ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z dnia 7 lutego 2008 r. Nr 18, poz. 256).
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
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UCHWAŁA Nr XXXI/259/2009
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic.
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.¹)
w związku z art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 23/1/98 Zarządu Miejskiego
w Więcborku z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie
podziału gminy Więcbork na obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic, zmienionej uchwałą
nr XXI/172/00 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia
23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale na
obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego
obwodu głosowania, uchwałą nr XXXIX/343/02 z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale miasta
i gminy Więcbork na stałe obwody głosowania oraz
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu
Powiatowym w Więcborku, uchwałą nr XXXI/286/2005
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian
w podziale Gminy na stałe obwody głosowania,
wprowadza się następujące zmiany:
1) do granic obwodu głosowania Nr 1 dopisuje się
nowoutworzone
ulice:
Biskupa
Andrzeja
Zebrzydowskiego, Zamkowa, położone w mieście
Więcbork;
2) do granic obwodu głosowania Nr 3 dopisuje się
nowoutworzone ulice: Bolesława IV Kędzierzawego,
Dobrawy, Henryka Pobożnego, Henryka IV
Probusa, Henryka Brodatego, Leszka Białego,
Leszka Czarnego, Kazimierza II Sprawiedliwego,
Książęca, Konrada Mazowieckiego, Mieszka II
Lamberta,
Mieszka
III
Starego,
Piastów,
Władysława I Hermana, Władysława II Wygnańca,
położone w mieście Więcbork.

¹
²

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

załącznik do
uchwały nr XXXI/259/2009
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 26 marca 2009 r.
Podział Gminy Więcbork na obwody głosowania,
ustalenie ich numerów i granic
Numer
obwodu

1

§ 2. Jednolity podział gminy Więcbork na obwody
głosowania, uwzględniający zmiany określone w § 1,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje
podana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

2

Granice obwodu
Głosowania
Miasto WięcborkUlice: Bractwa
Kurkowego, Biskupa
Andrzeja
Zebrzydowskiego,
Dolna, Dworcowa,
28 Stycznia, Gen.
J. Hallera, Górna,
Kasztanowa,
T. Kościuszki,
Ogrodowa, Orla,
Parkowa, Piaskowa,
Plac Jana Pawła II,
Potulickich,
Powstańców
Wielkopolskich,
Rybacka, Słoneczna,
Sportowa, Stary
Rynek, Stroma,
Strzelecka, Szkolna,
Tartaczna,
Widokowa, Wodna,
Wyzwolenia,
Zamkowa, Złotowska
Miasto Więcbork ulice: Aleja 600Lecia, Brzozowa,
H.Sawickiej,
S. Jaszuńskiego,
J. Krasickiego,
Lipowa, A.
Mickiewicza,
Mieczysława Popiela,
Na Skarpie,
Pocztowa, W.
Wasilewskiej, M.
Wągrowskiego,
F. Zubrzyckiego

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa
Im. Kornela
Makuszyńskiego
ul. Wyzwolenia 19
Więcbork

Gimnazjum
w Więcborku
ul. Aleja 600Lecia 4 Więcbork
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Miasto Więcbork Ulice: Bojowników
o Wolność I
Demokrację,
Bolesława Chrobrego,
Bolesława
Krzywoustego,
Bolesława Śmiałego,
Bolesława IV
Kędzierzawego,
Gen. Władysława
Sikorskiego,
Dobrawy, Gdańska,
Henryka Pobożnego,
Henryka IV Probusa,
Henryka Brodatego,
Leszka Białego,
Leszka Czarnego,
Kazimierza Ii
Sprawiedliwego,
Kazimierza
Odnowiciela,
Kazimierza
Wielkiego, Krajeńska,
Krótka, Książęca,
Konrada
Mazowieckiego,
Mieszka I, Mieszka II
Lamberta, Mieszka III
Starego, I Armii W.P.,
Piastów, Pomorska,
Przemysława II,
Starodworcowa,
Szlaku
Bursztynowego, Wł.
Łokietka, Władysława
I Hermana,
Władysława II
Wygnańca,

– 1984 –
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5

Sołectwa:
Borzyszkowo,
Czarmuń, Górowatki,
Puszcza, Runowo
Krajeńskie, Zgniłka

Zespół Szkół –
Centrum
Edukacyjne ul.
Pocztowa 16
Więcbork
Szkoła
Podstawowa im.
E. J. Orzelskich
Runowo
Krajeńskie

6

Sołectwa: Pęperzyn,
Zabartowo

Zespół Szkół
Pęperzyn

7

Sołectwa:
Frydrychowo, Jeleń,
Lubcza, Sypniewo,
Wymysłowo

8

Sołectwa: Zakrzewek,
Zakrzewska Osada

4

Przedszkole
Gminne
ul. Gdańska 13
Więcbork *

Sołectwa: Dalkowo,
Jastrzębiec, Nowy
Dwór, Suchorączek,
Śmiłowo, Witunia

9

Dom Pomocy
Społecznej W
Suchorączku
* - obwód dostosowany
niepełnosprawnych

do

Zespół Szkół
Centrum
Kształcenia
Rolniczego
Sypniewo
Szkoła
Podstawowa
Zakrzewek
Dom Pomocy
Społecznej
Suchorączek
potrzeb wyborców

930
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UCHWAŁA Nr XXXI/260/2009
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im.
dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach zarządzonych
do Parlamentu Europejskiego.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.¹)
uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje
podana do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Więcbork.

§ 1. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania
numer 10 w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital
Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego
w Więcborku w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

931

powierza

się

¹

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/192/09
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (DZ.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza,
uchwala się, co następuje:

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 6. chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic
w opisie granic obwodów głosowania ustalonych
uchwałą nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw
urzędowych ulicom w Skępem, wprowadza się
następujące zmiany:
1) do obwodu głosowania Nr 1 dopisuje się nowo
utworzone ulice:
a) Dworska Góra,
b) Torfowa.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska

załącznik
do uchwały nr XXVIII/192/2009
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 marca 2009 r.

§ 2. Podział Miasta i Gminy na obwody
głosowania, po dokonanych zmianach opisu granic,
stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwałę o zmianie granic obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
Numer
obwodu

1

2

932

się

Granice obwodu
Skępe ulice: Akacjowa, Al. 1-go Maja, Aleja Spacerowa, Bagienna, Cegielna,
Dobrzyńska, Dworcowa, Dworska Góra, Jarzębinowa, Jeziorna, Kasztanowa,
Klonowa, Kolejowa, Komunalna, Kościelna, Krótka, Kujawska, Kwiatowa,
Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Ogrodnicza, Okopowa, Piaskowa, Plażowa,
Płocka, Poprzeczna, Prosta, Przemysłowa, Rybacka, Rynek, Sierpecka,
Sportowa, Spółdzielcza, Stolarska, Strumykowa, 21 Stycznia, Topolowa,
Torfowa, Warszawska, Wiśniowa, Widok, Zabłotna, Zielona,
Sołectwo Rumunki Skępskie Rumunki Skępskie ulice: Bażancia, Jagodowa,
Skępe ulice: Brzozowa, Cicha, Grzybowa, Jasna, Jodłowa, Klasztorna, Krucza,
Leśna, Modrzewiowa, Polna, Pszczela, Rypińska, Słoneczna, Sosnowa,
Spokojna, Świerkowa, Wąska, Wrzosowa, Wymyślińska, Zachodnia
Sołectwa: Żagno, Żuchowo, Jarczewo

3

Sołectwa: Łąkie, Sarnowo, Franciszkowo, Lubówiec

4

Sołectwa: Likiec, Szczekarzewo, Wólka

5

Sołectwa: Czermno, Moczadła

6

Sołectwa: Boguchwała, Ławiczek, Huta

Siedziba Obwodowej Komisji

Szkoła Podstawowa
w Skępem
tel.(054) 287-70-19

Zespół Szkół w Skępem
tel.(054) 287-70-06
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Skępem
Filia w Łąkiem
tel. (054) 287-70-25
Szkoła Podstawowa w Wólce
tel. (054) 287-70-22
Szkoła Podstawowa w Czermnie
tel. (054) 287-77-42
Remiza OSP w Hucie
tel. (054) 287-77-55
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UCHWAŁA Nr XXVIII/197/2009
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 30 ust. 6,
art. 49 ust. 2 i 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) w związku
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające
rozporządzenie 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 42, poz. 257)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, dodatku
funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
w tym nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 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, 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
i Nr 223, poz. 1458.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz.1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

załącznik
do uchwały nr XXVIII/197/09
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 marca 2009 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Skępe, określający
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę
lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
I. Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego
określenia jest mowa o:
1) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
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 ze zm.);
2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza
Miasta i Gminy w Skępem;
3) organizacji związkowej - rozumie się przez to
organizacje związkowe działające w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest gmina Skępe.
§ 2. Regulamin określa wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku za wysługę lat;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
w tym nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
II. Dodatek motywacyjny
§ 3.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, w tym
nauczycieli którym powierzono stanowisko dyrektora
szkoły stanowi w skali szkoły iloczyn ilości etatów
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pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i kwoty
stanowiącej 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym.
2. Dodatek motywacyjny może być przyznany za:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym
a w szczególności:
a) osiągnięcia
edukacyjne,
oceniane
z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach
i olimpiadach oraz w innych obszarach działań
związanych
z
realizowanym
procesem
dydaktycznym;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze a w szczególności:
a) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów,
b) współpracę z rodzicami uczniów,
c) czynne i stałe przeciwdziałanie agresji,
patologiom i uzależnieniom,
d) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich
potrzeb;
3) wprowadzanie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie
i
organizowanie
imprez
i uroczystości szkolnych,
b) opiekę i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego
lub
innych
organizacji
uczniowskich działających w szkole,
c) inicjowanie
i
stałe
prowadzenie
nadobowiązkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, w tym uwzględniających
potrzeby uczniów,
d) skuteczne
kierowanie
rozwojem
ucznia
szczególnie uzdolnionego;
5) szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem a w szczególności:
a) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
c) stwarzanie
warunków
dla
prowadzenia
prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
d) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole
oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
e) stwarzanie
właściwych
stosunków
interpersonalnych
i
kreowanie
twórczej
atmosfery w pracy;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających
z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
3. Dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów
przyznawane są w ramach środków finansowych
zatwierdzonych w planach finansowych szkoły.

Poz. 933

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
oraz okres jego przyznawania, uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 2
regulaminu, ustala Dyrektor.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
oraz okres jego przyznawania, uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 2
regulaminu, ustala Burmistrz.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie
dłuższy niż 12 miesięcy.
7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela lub
dyrektora nie może być wyższy niż 6% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem
zawodowym
magistra
z
przygotowaniem
pedagogicznym.
8. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w
formie pisemnej a kopię umieszcza się w tece akt
osobowych.
III. Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz
jego wysokość, stwierdza w stosunku do:
1) nauczyciela – dyrektor;
2) dyrektora – burmistrz.
IV. Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły oraz nauczycielom, którym
powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji
doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub
opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor w ramach posiadanych środków
finansowych.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla
nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze dyrektor szkoły, w ramach
posiadanych środków finansowych, uwzględniając:
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska.
4. Wysokość miesięcznych stawek dodatków
funkcyjnych wynosi:
1) dyrektora szkoły każdego typu:
a) liczącej do 6 oddziałów 300-700 zł,
b) liczącej od 7 do 8 oddziałów 350-750 zł,
c) liczącej od 9 do 11 oddziałów 400-750 zł,
d) liczącej od 12 do 16 oddziałów 600-950 zł,
e) liczącej 17 oddziałów i więcej 800-1300 zł;
2) wicedyrektora szkoły każdego typu 400-700 zł;
3) dyrektora przedszkola 2 oddziałowego 300-700 zł;
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4) doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta 50 zł;
5) wychowawcy klasy - 110 zł;
6) opiekuna stażu - 50 zł.

czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 6.1. Dodatek funkcyjny przysługuje także
nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

§ 9.1. W budżecie organu prowadzącego tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów
za
ich
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród
burmistrza i dyrektora w ten sposób, że:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
burmistrza;
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora.
2. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze może
zostać przyznana nagroda pieniężna w formie:
1) nagrody burmistrza - dla dyrektorów i nauczycieli,
w wysokości od 110%-130% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym, po spełnieniu
warunków i w trybie określonym w odrębnej uchwale;
2) nagrody dyrektora - dla nauczycieli, w wysokości
nie niższej niż 60% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, po spełnieniu
warunków i w trybie określonym w odrębnej
uchwale.
3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – burmistrz;
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - dyrektor.
4. Nagroda dyrektora przyznana nauczycielowi nie może
być wyższa niż nagroda burmistrza.
5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy.
6. Nagroda, o której mowa w pkt 2, może być przyznana
nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu co
najmniej roku pracy w szkole i spełnieniu odpowiednio co
najmniej 5 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
- podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów 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,
- posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
- prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez

V. Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielom
wykonującym
pracę
w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych dla zdrowia warunkach
określonych w § 8 Rozporządzenia w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
3. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w uciążliwych dla zdrowia
warunkach określonych w § 9 rozporządzenia
w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za warunki pracy przysługują za każdą
godzinę pracy przepracowaną w takich warunkach.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości,
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciążliwych cały obowiązujący go wymiar. Dodatek
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
nauczyciela oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną
nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa została zrealizowana w warunkach
uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego
dla
rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych,
opiekuńczych
realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w
tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że

VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
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organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
- organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
- prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
- zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
- prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród uczniów, a szczególnie
narkomanii i alkoholizmu,
- organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego uczniów,
- organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły, palcówki, polegających na:
- udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
- udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela,
- udziale w opracowywaniu różnych wniosków,
projektów itp. mających na celu pozyskanie
dodatkowych środków pozabudżetowych dla
szkoły lub placówki.
§ 10.1. Wnioski o nagrodę burmistrza lub dyrektora
mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organizacje związkowe;
3) w przypadku dyrektora dodatkowo Kierownik
Referatu ds. Oświaty UMiG Skępe.
2. Wnioski o nagrodę burmistrza należy składać do
dnia 15 września każdego roku na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Nagrody, o których mowa w § 9, są wypłacane
w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być
również wypłacane w czasie uroczystości z okazji
obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych
dniach – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
zgodą organu prowadzącego do wysokości 50%
środków przewidzianych na nagrody.
4. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem,
a jego kopię umieszcza w tece akt osobowych nauczyciela.
VIII. Dodatek mieszkaniowy
§ 11.1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54
ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

Poz. 933

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony
od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do
dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) 37 zł - przy jednej osobie w rodzinie;
2) 49 zł - przy dwóch osobach w rodzinie;
3) 73 zł - przy trzech osobach w rodzinie;
4) 98 zł - przy czterech osobach i więcej w rodzinie.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
- małżonka,
- rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu,
- pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego współmałżonka 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,
- pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia
studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 26 roku życia,
- dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany
niezwłocznie, w formie pisemnej, powiadomić
dyrektora, a dyrektor burmistrza. W przypadku nie
powiadomienia o zmianie liczby członków, nienależnie
pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim
stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
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 jednak, gdy z nauczycielem powołanym
do służby zawarta była umową o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta była zawarta;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
10. Wysokość dodatku dla nauczycieli ustala
dyrektor,
a
dla
dyrektora
burmistrz.
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11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
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2. Niniejszy regulamin podlegał uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli:
Związkiem
Nauczycielstwa
Polskiego,
NSZZ
„Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

IX. Postanowienia końcowe
§ 12.1. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim
samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.
933
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UCHWAŁA Nr 529/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) w związku
z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. –
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 112 poz. 766) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. W celu przeprowadzenia głosowania
w
wyborach
do
Parlamentu
Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. tworzy się
następujące odrębne obwody głosowania oraz ustala ich
numery, granice i siedziby obwodowych komisji:
1) obwód głosowania Nr 110 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia – Oddział Odwykowy
Całodobowy w Toruniu, ul. Włocławska 233;
2) obwód głosowania Nr 111 z siedzibą obwodowej komisji
wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu ObserwacyjnoZakaźnym w Toruniu, ul. Krasińskiego 4;
3) obwód głosowania Nr 112 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Wojewódzkim Ośrodku
Lecznictwa
Psychiatrycznego
w
Toruniu,
ul. Mickiewicza 24/26;
4) obwód głosowania Nr 113 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Areszcie Śledczym w Toruniu,
ul. Piekary 53;
5) obwód głosowania Nr 114 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Toruniu, ul. Św. Józefa 53/59;
6) obwód głosowania Nr 115 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej
w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 220;
7) obwód głosowania Nr 116 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Specjalistycznym Szpitalu
Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego
17/19;
8) obwód głosowania Nr 117 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Wojewódzkim Ośrodku
934

Lecznictwa
Psychiatrycznego
w
Toruniu,
ul. Skłodowskiej-Curie 27-29;
9) obwód głosowania Nr 118 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Zakładzie PielęgnacyjnoOpiekuńczym w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8;
10) obwód głosowania Nr 119 z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym w Toruniu, ul. Paderewskiego 2.
2. Obwody głosowania wymienione w ust. 1
obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana
obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla
wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu
wyborów.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
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UCHWAŁA Nr 530/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607,
Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112,
poz. 766) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 165/98 Zarządu
Miasta Torunia z dnia 4 września 1998 r. w sprawie
Numer
okręgu
wyborczego
1

Numer
obwodu
głosowania
2

„1

5

1

6

3

60

4

87

utworzenia obwodów glosowania dla wyborów Rady
Miejskiej Torunia oraz Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (zmienionej uchwałą RMT
nr 538/2000 z dnia 27 lipca 2000 r., uchwałą RMT
nr 803/01 z dnia 26 lipca 2001 r., uchwałą RMT
nr 1168/02 z dnia 12 września 2002 r., uchwałą RMT
nr 125/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r., uchwałą RMT
nr 409/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r., uchwałą RMT
nr 814/05 z dnia 21 lipca 2005 r., uchwałą nr 1059/06
z dnia 13 lipca 2006 r. oraz uchwałą RMT nr 137/07
z dnia 13 września 2007 r.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) zapisy dotyczące obwodów głosowania
oznaczonych numerami „5”, „6”, „60”, „87”,
„107”, „108”otrzymują brzmienie:

Granice obwodu
3
ulice: Antoniego Bagińskiego, Bekasa, Gen. Mikołaja Bołtucia, Brązowa,
Czapli, Zdzisława Dandelskiego, Franciszka Ratajczaka, Gen. Hallera numery
parzyste
i
nieparzyste
od
81
do
końca,
Gen.
Woyczyńskiego
numery
parzyste
od
10
do
końca
i numery nieparzyste od 17 do końca, Jana Karnowskiego, Kniaziewicza
numery nieparzyste od 1 do końca, Konduktorska, Kormorana, Ks. J.
Domachowskiego, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Licealna, Lilii Wodnych, Łączna
numery parzyste od 46 do końca i nieparzyste od 53 do końca, Łódzka
numery parzyste od 2 do 124 i numery nieparzyste od 1 do 75, Nenufarów,
Okopowa, Okólna numery parzyste od 56 do 124 i numery nieparzyste od 55
do 119, Gen. Leopolda Okulickiego, Perkoza, Plebiscytowa, Powstańców
Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Puchacza, Radiowa, Sitowia, Sowia,
Sygnałowa, Szuwarów, Św. Wojciecha, Tataraków, Gen. Michała
Tokarzewskiego – Karaszewicza, Trakcyjna, Trzcinowa, W. Hulewicza, W.
Korfantego, Władysława Balewskiego, Włocławska numery parzyste od 2 do
156 i numery nieparzyste 5, 11-157, Zimorodka, Zwrotnicza
ulice: Agatowa, Aleksandrowska, Ametystowa, Artyleryjska, Bociana,
Borowikowa, Brylantowa, Bursztynowa, Ciechocińska, Czerniewicka,
Diamentowa, Gen. J. Dwernickiego, Gen. Stefana Grota-Roweckiego,
Gerwazego, Grzybowa, Husarska, Jacka Soplicy, Jaspisowa, Jeżyka, Kosa,
Kościelna, Kukułki, Kuropatwy, Łódzka numery nieparzyste od 77 do 109,
Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, Gen. Tadeusza KomorowskiegoBora, Okólna numery parzyste od 126 do końca i numery nieparzyste od 121
do końca, Pana Tadeusza, Perłowa, Podgórska numery parzyste od 14 do
końca i numery nieparzyste od 5 do końca, Pułkownika Władysława BelinyPrażmowskiego, Rubinowa, Stara Droga, Stawki Południowe, Strzałowa,
Szmaragdowa, Telimeny, Topazowa, Turkusowa, Włocławska numery
nieparzyste 1, 3, 7, 9, Zimowa
ulice: Chodkiewicza, Grudziądzka numery nieparzyste od 69 do 79,
Kordeckiego,
Lelewela
numery parzyste
od
12
do
końca
i numery nieparzyste od 7 do końca, Ogrodowa, PCK numery parzyste i
nieparzyste od 39 do końca, Św. Mikołaja, Wiązowa, Wybickiego numery
nieparzyste od 1 do 37
ulice: Antczaka numery parzyste od 36 do końca i numery nieparzyste od 21
do końca, Gołębia, Lubicka numery parzyste od 2 do końca
i numery nieparzyste od 31 do końca, Nad Zatoką, Powiśle, Rzeczna,
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Studzienna numery parzyste od 2 do 12 i numery nieparzyste od 1 do 9,
Ścieżka Szkolna, Targowa numery parzyste od 2 do 6 i numery nieparzyste od
1 do 11, Winnica
ulice: Ceglana, Ceramiczna, Ciechanowska, Czekoladowa, Gawędy,
Granitowa, Gustlika, Honoratki, J. Chrzanowskiego, Kaliska, Kartuska,
Kłopot, Kołowa, Koniczynki, Krańcowa, Na Zapleczu, Nad Rzeczką,
Odległa, Olsztyńska numery parzyste od 56 do 108 i numery nieparzyste od
77 do 109, Pancernych, Papowska, Przelot, Przy Lesie, Rudego, Sielska,
Sporna, Szarika, Szczęsna, Tarnowska, Twarda, Ukośna, Uśmiechu,
Wapienna, Wykopy, Wymarzona, Zakątek, Zakręt
ulice: Bajeczna, Calineczki, Ciekawa, Dojazd, Działowa, Gipsowa, Gminna,
Guliwera, Kamienna, Kopciuszka, Kresowa, Nad Strugą, Olsztyńska numery
parzyste od 110 do końca i numery nieparzyste od 111 do końca, Ostra,
Przeskok, Rozwarta, Widok”

2) dotychczasowy obwód głosowania oznaczony jako „108” otrzymuje numer ”109”:

„4

109

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

ulice: Augustowska, Barwna, Białostocka, Bytomska, Chełmska,
Częstochowska, Elbląska, Gdańska, Gorzowska, Jarocińska, Jeleniogórska,
Karolinki, Katarzynki, Katowicka, Kielecka, Kłodzka, Konińska, Koszalińska,
Krakowska, Krośnieńska, Krynicka, Legnicka, Luba, Lubelska, Łomżyńska,
Małgorzatki, Nowotarska, Olsztyńska numery parzyste od 2 do 54 i numery
nieparzyste od 1 do 75, Ostrołęcka, Pilska, Piotrkowska, Płocka, Przemyska,
Radomska, Rzeszowska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka,
Słodka, Słupska, Sopocka, Suwalska, Szczecińska, Szosa Lubicka numery
nieparzyste od 145 do końca, Tarnobrzeska, Zamojska, Zielonogórska ”

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
935

936
936

UCHWAŁA Nr XXVIII/162/09
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust.6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust.
7 oraz 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. 1367 i Nr 247,
poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917) uchwala się,
co następuje:

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4) wysokość i zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.

§ 1. Po uzgodnieniu regulaminu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się
regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę
Łysomice zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

§ 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
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pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina; pojęcie
to obejmuje również Poradnię PsychologicznoPedagogiczną zwaną w dalszej części placówką.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół niebędących nauczycielami.
§ 4. Dodatek za wysługę lat.
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy i § 7
rozporządzenia.
2. Ustala się szczegółowe warunki przyznania
dodatku za wysługę lat:
1) dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca;
2) dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi
w pełnej wysokości także za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej;
3) dodatek za staż pracy wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§ 5. Dodatek motywacyjny.
1. Dodatek motywacyjny może być przyznawany
nauczycielom zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy oraz
§ 6 rozporządzenia.
2. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania
tego dodatku:
1) uzyskiwanie przez nauczyciela szczególnych
osiągnięć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) świadczenie pracy o wysokiej jakości, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem a w szczególności:
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a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność pomieszczeń, pomocy
dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wskazane posiadanie wyróżniającej oceny pracy,
(w przypadku nauczyciela stażysty posiadanie
pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres
stażu);
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrz
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznawania dla nauczycieli, w granicach
środków przyznanych uchwałą budżetową, ustala
dyrektor szkoły lub placówki (w stosunku do dyrektora
Wójt Gminy Łysomice), na okres nie krótszy niż dwa
miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
4. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż
30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu
na etat kalkulacyjny nie może być niższa niż 2% oraz
wyższa niż 7% dla nauczycieli oraz niższa niż 10%
i wyższa niż 25% dla dyrektorów.
§ 6. Dodatek funkcyjny.
1. Dodatek
funkcyjny
jest
przyznawany
nauczycielom zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy oraz § 5
rozporządzenia.
2. Ustala się szczegółowe zasady przyznawania
dodatku funkcyjnego:
1) nauczycielom, którym powierzono w szkołach
i placówkach stanowiska kierownicze przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli
nr 1 niniejszego ustępu;
2) wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Wójt Gminy Łysomice w granicach stawek
określonych w tabeli uwzględniając m.in. wielkość
szkoły lub placówki, jej warunki organizacyjne,
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne
w jakich szkoła funkcjonuje, ilość uczniów
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i oddziałów, zmianowość oraz liczbę stanowisk
kierowniczych w danej placówce;
3) wysokość dodatków funkcyjnych dla osób
zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób
wymienionych w pkt 5 w granicach stawek
określonych w tabeli oraz w ramach środków
przyznanych uchwałą budżetową ustala dyrektor
przedszkola, szkoły lub placówki;
4) wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora
szkoły wynosi do 50% kwoty otrzymywanej przez
dyrektora;
5) dodatek
funkcyjny
przysługuje
również
nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
a) opiekuna stażu w wysokości 20,00 zł miesięcznie za
każdego nauczyciela powierzonego opiece,
b) wychowawstwa
grupy
w
przedszkolu
w wysokości 50,00 zł miesięcznie,
c) wychowawca klasy w szkołach w wysokości
50,00 zł miesięcznie,
d) wychowawcy grupy terapeutycznej w szkole
w wysokości 50,00 zł miesięcznie,
e) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub
nauczyciela konsultanta w wysokości 400,00 zł
miesięcznie;
6) prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek; jeżeli odpowiednie stanowisko
kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi
na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków;
7) dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla danego
stanowiska przysługuje również osobie, której
powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie
innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy
przekracza 35 dni;
8) dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
z innych powodów obowiązków, do których jest
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia;
9) dodatki, o których mowa wyżej, wypłaca się z dołu,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Tabela stawek dodatków funkcyjnych: tabela nr 1
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Stanowisko
Dyrektor szkoły:
do 8 oddziałów
od 9 do 12 oddziałów
od 13 do 16 oddziałów
od 17 do 20 oddziałów
od 21 do 24 oddziałów
powyżej 24 oddziałów
Dyrektor Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
Kierownik punktu filialnego

Wysokość dodatku
funkcyjnego miesięcznie
w zł (od - do)
300,00-600,00
400,00-700,00
500,00-800,00
600,00-900,00
700,00-1000,00
800,00-1100,00
200,00-400,00
100,00-200,00

§ 7. Dodatek za warunki pracy.
1. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki
przysługuje nauczycielom na podstawie art. 34 ust. 1
ustawy oraz § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Uchwala się następujące zasady przyznawania
dodatku za pracę w trudnych warunkach:
1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim - 40% godzinowej stawki wynagrodzenia
zasadniczego, od każdej faktycznie zrealizowanej
godziny lekcyjnej;
2) zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych
przedszkolach (oddziałach) szkołach (klasach)
specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego
nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego na podstawie stosownego orzeczenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 20%
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, od
każdej faktycznie zrealizowanej godziny lekcyjnej;
3) zwrot kosztów za dojazd do domu dziecka
nauczanego indywidualnie w domu, zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi
zwrotu kosztu podróży służbowej, w tym
w
szczególności
Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy;
4) zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające
z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych,
doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi
niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
z
zaburzeniami
zachowania,
zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz
z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych
poradniach specjalistycznych - 7,5% godzinowej
stawki wynagrodzenia zasadniczego, od każdej
faktycznie zrealizowanej godziny lekcyjnej, a za
pracę z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
w stopniu głębokim - 40% godzinowej stawki
wynagrodzenia zasadniczego, od każdej faktycznie
zrealizowanej godziny lekcyjnej;
5) zajęcia w klasach łączonych w szkołach
podstawowych – 20% godzinowej stawki
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wynagrodzenia zasadniczego, od każdej faktycznie
zrealizowanej godziny lekcyjnej.
3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się
prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 2
i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj
i stopień niepełnosprawności został określony w § 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów orzekania
o niepełnosprawności (Dz.U. Nr 17, poz. 162) oraz
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. Dz.U. Nr 139,
poz. 1328). Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla
odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki
pracy, określonego w ust. 2, zwiększony o 10%
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, od
każdej faktycznie zrealizowanej godziny lekcyjnej.
4. Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli ustala
dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, a dla dyrektora
Wójt Gminy Łysomice.
§ 8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
1. Za godziny ponadwymiarowe oraz godziny
zrealizowanych zastępstw doraźnych nauczycielom
przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 30 ust. 6
pkt 2 ustawy.
2. Uchwala
się
zasady
obliczania
tego
dodatkowego wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
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 tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponad
wymiarowych;
2) wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa
doraźnego ustala się, z zastrzeżeniem pkt 3,
w sposób określony w pkt 1, o ile w czasie realizacji
tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne
z planem i programem nauczania danej klasy przez
nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje
do prowadzenia tych zajęć;
3) dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w pkt 2, 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;
4) miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o którym mowa w pkt 1 i 3, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę;
wynagrodzenie za jedna godzinę zastępstwa
doraźnego, realizowanego przez nauczyciela nie
posiadającego
wymaganych kwalifikacji
do
prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych
niezgodnie z planem i programem nauczania danej
klasy, ustala dyrektor szkoły według stawki jak za
jedną godzinę zajęć opiekuńczych;
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i zastępstw doraźnych przysługuje za godziny
faktycznie zrealizowane;
wynagrodzenie
za
godziny
ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej
nieobecności.
Godziny
ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których
nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących
po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającej nie dłużej niż tydzień,
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,
za faktycznie przepracowane uznaje się godziny
zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze
względu na wykonywanie innych prac zleconych mu
przez pracodawcę;
dla
ustalenia
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe
w tygodniach, w których dni usprawiedliwionej
nieobecności
w pracy 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 - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w tym tygodniu, nie może
być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym;
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i zastępstwa doraźne wypłaca się z dołu.

§ 9. Nagrody.
1. Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie
z postanowieniami art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Zachowuje się środki na nagrody w budżecie
gminy na specjalnym funduszu nagród w wysokości 1%
planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń
nauczycieli, z tym, że: 70% tej kwoty przekazuje się do
dyspozycji dyrektora, a 30% kwoty pozostawia się do
dyspozycji Wójta.
3. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji
dyrektora przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły, a ze
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środków będących w dyspozycji Wójta przyznaje
i wypłaca Wójt Gminy Łysomice.
4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy.
5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku oraz
spełnieniu 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,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania
nowatorskich
metod
nauczania
i
wychowania,
opracowywania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach
II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespołu 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) 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 działalności mającą na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
936
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w zawodzie nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą składać:
a) organy szkoły,
b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
c) organizacje związkowe,
d) Komisja Rady Gminy ds. Oświaty, Kultury, Sportu
i Problemów Społecznych.
7. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 6 winny zawierać:
1) imię i nazwisko oraz nazwisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznanie mu
wcześniej nagrody o odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy.
9. Fakt przyznania nagrody potwierdza się
dyplomem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt
osobowych nauczyciela.
10. Nagrody mogą być przyznawane z okazji
zakończenia roku szkolnego (wnioski winny być
składane do 31 maja każdego roku) lub z okazji Dnia
Edukacji Narodowej (wnioski winny być składane do
30 września każdego roku).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Traci moc uchwała nr XIV/74/07 z dnia
13 grudnia 2007 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 12, poz. 135 z 2008 r.).
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski
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UCHWAŁA Nr XXVIII/164/09
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie podziału gminy Łysomice na stałe obwody głosowania.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. 1),
na wniosek Wójta Gminy Łysomice uchwala się, co następuje:
1

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Łysomice na stałe
obwody
głosowania,
ustalając
ich
numery
i granice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Toruniu.

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

załącznik
do uchwały nr XXVIII/164/09
Rady Gminy Łysomice
z dnia 6 kwietnia 2009 r.

§ 3. Traci moc uchwała nr 105/98 Zarządu Gminy
w Łysomicach z dnia 9 września 1998 r. w sprawie ustalenia granic
i numerów obwodów głosowania oraz uchwała Rady Gminy
Łysomice nr XXX/189/01 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zmian
w obwodach głosowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 49, poz. 1047).

Numer obwodu
głosowania
1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3
4
5

Granice obwodu głosowania
Sołectwa: Turzno, Gostkowo, Kamionki
Duże, Kamionki Małe
Sołectwa: Ostaszewo, Zęgwirt, Zakrzewko,
Tylice, Wytrębowice
Sołectwo: Łysomice
Sołectwo: Lulkowo, Różankowo
Sołectwo: Papowo Toruńskie, Papowo
Toruńskie-Osieki

937

938
938

UCHWAŁA Nr XXXII/723/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze
zm.1) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXV/497/08
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
8 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia
15 grudnia roku poprzedzającego rok w którym
planowane jest wykorzystanie dotacji. W przypadku
niewykorzystania całości środków przeznaczonych

w budżecie województwa na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
lub ich zwiększenia mogą być składane wnioski
w drugim terminie tj. do dnia 8 maja roku, w którym
dotacja ma być wykorzystana. Informacja
o drugim terminie składania wniosków zostanie
podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz
w dzienniku o zasięgu regionalnym.”;
2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Terminy, o których mowa w ust. 2 nie mają
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację
na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia
zabytku.”;
3) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Złożenie wniosku o dotacje nie jest
równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie
gwarantuje się również przyznania dotacji
w wysokości oczekiwanej przez składającego
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wniosek. W jednym roku nie może być udzielona
dwukrotnie dotacja na ten sam obiekt. ”;
4) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przedstawi Sejmikowi Województwa KujawskoPomorskiego
wykaz
wszystkich
wniosków,
propozycje wyboru zadań wraz z projektami uchwał
o przyznaniu dotacji, w następujących terminach:
1) do dnia 31 marca roku, w którym ma być
wykorzystana dotacja w przypadku wniosków
złożonych do 15 grudnia roku poprzedniego;
2) do dnia 30 czerwca roku, w którym ma być
wykorzystana dotacja w przypadku wniosków
złożonych do dnia 8 maja.”.

Poz. 938, 939

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1

2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216 poz. 1370
i Nr 223, poz.1458.
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 96,
poz.959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz.362 i Nr 126,
poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206.
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POSTANOWIENIE Nr 81/09
KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich przed
upływem kadencji i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji.
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.
Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
złożonego dnia 20 marca 2009 r. przez inicjatora
referendum
–
grupę
obywateli
w
sprawie
przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania
Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich przed upływem
kadencji i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed
upływem kadencji postanawia się, co następuje:
§ 1. Uznać wniosek inicjatora referendum – grupy
obywateli w przedmiocie odwołania Rady Gminy
w Złotnikach Kujawskich przed upływem kadencji
i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem
kadencji za spełniający wymogi określone w ustawie
o referendum lokalnym.

§ 3. Wyznaczyć
termin
przeprowadzenia
referendum na niedzielę 21 czerwca 2009 r.
§ 4. Terminy wykonania czynności referendalnych
określa kalendarz czynności stanowiący - załącznik nr 1.
§ 5.1. Wzór i treść karty do głosowania
w referendum w sprawie odwołania Rady Gminy
w Złotnikach Kujawskich określa załącznik nr 2.
2. Wzór i treść karty do głosowania w referendum
w sprawie odwołania Wójta Gminy Złotniki Kujawskie
określa załącznik nr 3.
§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Przeprowadzić referendum w przedmiocie
odwołania Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich przed
upływem kadencji i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie
przed upływem kadencji.

Komisarz Wyborczy
Andrzej Siuchniński
Sędzia Sądu Najwyższego
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załącznik nr 1
do postanowienia nr 81/09
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
Kalendarz czynności referendalnych
Termin wykonania
czynności wyborczej
od 2 maja 2009 r.
do 9 maja 2009 r.
do 24 maja 2009 r.

Treść czynności
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowienia Komisarza
Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy w
Złotnikach Kujawskich przed upływem kadencji i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji.
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Postanowienia Komisarza Wyborczego
w Bydgoszczy.
zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów do składu Gminnej Komisji do spraw
Referendum
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powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Złotnikach
Kujawskich
zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw
do 28 maja 2009 r.
referendum
do 31 maja 2009 r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy obwodowych komisji do spraw referendum
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta informacji o numerach i granicach obwodów
do 31 maja 2009 r.
głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
do 7 czerwca 2009 r. sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
19 czerwca 2009 r.,
zakończenie kampanii referendalnej
godz. 2400
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału
20 czerwca 2009 r.
w referendum
21 czerwca 2009 r.
głosowanie referendalne
godz. 6oo-20oo
do 27 maja 2009 r.

załącznik nr 2
do postanowienia nr 81/09
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

załącznik nr 3
do postanowienia nr 81/09
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 20 kwietnia 2009 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum w sprawie odwołania Rady Gminy
Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji
zarządzonym
przez
Komisarza
Wyborczego
w Bydgoszczy
na dzień 21 czerwca 2009 r.
Czy Pan/Pani jest za odwołaniem Rady Gminy
Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji?

w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy
Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji
zarządzonym
przez
Komisarza
Wyborczego
w Bydgoszczy
na dzień 21 czerwca 2009 r.
Czy Pan/Pani jest za odwołaniem Henryka Styrny
Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem
kadencji?

TAK
TAK
NIE
NIE
Informacja:
Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok
odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
Postawienie znaków „x” w więcej niż jednej kratce
lub nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.

(miejsce na pieczęć
obwodowej komisji do
spraw referendum)

(miejsce na odcisk
pieczęci
Komisarza
Wyborczego
w Bydgoszczy)

Informacja:
Głosować można stawiając znak „x” w kratce obok
odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
Postawienie znaków „x” w więcej niż jednej kratce
lub nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.

(miejsce na pieczęć
obwodowej komisji do
spraw referendum)

(miejsce na odcisk
pieczęci
Komisarza
Wyborczego
w Bydgoszczy)

– 2000 –

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 150 w godzinach pracy Urzędu
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