DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 6 maja 2009 r.
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UCHWAŁY
nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 16 marca 2009 r. zmieniająca Statut Gminy
Kikół

2003

nr III/2/09 Zgromadzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin na rok 2009

2003

nr XXXIII/249/2009 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy
gm. Szubin

2004

nr XXII/126/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli

2004

nr XXII/130/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany
w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania

2008

nr XVIII/5/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych
i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki

2009

nr XVIII/6/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest powiat grudziądzki

2010

nr XXIII/189/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Łabiszyn

2012

nr XXIII/191/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli

2012

nr XXXV/505/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad
Notecią

2016

950

–

nr XXXV/506/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
zasad przekazywania składników mienia gminnego jednostkom pomocniczym gminy

2017

951

–

nr XXX/237/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca –
Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”

2017
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POROZUMIENIA
952

953

954

–

–

–

zawarte w dniu 18 marca 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego
dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas
wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą
Miasto Włocławek a powiatem włocławskim

2018

nr TD.III.0116-POR-20/2009 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy Województwem
Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przejęcia przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania w zakresie organizowania
i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach
administracyjnych województwa mazowieckiego

2019

aneks nr 11 z dnia 9 kwietnia 2009 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada
2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu
przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania
umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)

2020

INFORMACJE
955

–

sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. z działalności Komisji
bezpieczeństwa i porządku za 2008 r.

2021

956

–

zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

2022

957

–

zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

2023

zarządzenie nr 0151-28/09 Burmistrza Szubina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie
sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Szubin za 2008 r.

2024

zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie
opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2008 r.

2024

zarządzenie nr 7/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skrwilno za 2008 r.

2025

958

959

960

–

–

–

961

–

zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2008 r.

2026

962

–

z dnia 20 kwietnia 2009 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu o Działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2008

2026
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UCHWAŁA Nr XXVI/173/2009
RADY GMINY KIKÓŁ
z dnia 16 marca 2009 r.
zmieniająca Statut Gminy Kikół.
załącznik
do uchwały nr XXVI/173/2009
Rady Gminy Kikół
z dnia 16 marca 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
§ 76 ust. 2 Statutu Gminy Kikół (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 82, poz. 1219) uchwala się, co następuje:

załącznik nr 4
do Statutu Gminy Kikół

§ 1. W uchwale nr IX/38/2003 Rady Gminy Kikół
z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kikół wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 do ww. uchwały dopisuje się
pozycję 19 w brzmieniu: „19. Sołectwo Wymyślin”;
2) załącznik nr 4 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik do niniejszej uchwały.

Wykaz
gminnych jednostek organizacyjnych
1)
2)
3)
4)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

5)
6)
7)
8)
9)
10)

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole;
Przedszkole Publiczne w Kikole;
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego
Zboińskiego w Kikole;
Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie;
Szkoła Podstawowa w Woli;
Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu;
Publiczne Gimnazjum w Kikole;
Publiczne Gimnazjum w Suminie;
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Placówek Oświatowych w Kikole.

940

941
941

UCHWAŁA Nr III/2/09
ZGROMADZENIA KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 33 pkt 2 i 3
Statutu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się projekt dochodów budżetu na rok
2009 w wysokości 56.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:
dochody bieżące: 56.000,00 zł,
dochody majątkowe: 0,00 zł.
§ 2.1. Ustala się projekt wydatków budżetu na rok
2009 w wysokości 56.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- wydatki bieżące w wysokości: 46.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości
10.000,00 zł.

§ 3.1. Nie zakłada się deficytu budżetu, środki na
ten cel są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej
działalności Związku.
2. Związek nie posiada majątku.
§ 4. Upoważnia się Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego
Związku Gmin do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przemieszczeniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
2) zobowiązuje się Zarząd Związku do przedstawienia
pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku za I półrocze w szczegółowości uchwały
budżetowej.
§ 5. Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na
planowane wieloletnie programy inwestycyjne określa
zał. nr 3.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44

– 2004 –

Poz. 941,942,943

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej
Zarządu Związku.

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Zgromadzenia
Andrzej Pałucki

i
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UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin.
położonej w obrębie Małe Rudy, stanowiącej własność
prywatną, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 322.

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 214, poz. 1806, Dz.U z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271,
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, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r.
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Dz.U. z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. 2007 r. Nr 75, poz. 493,
Nr 176, poz. 1238; Nr 181, poz. 1286, Dz.U. z 2008 r.
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237)
uchwala się, co następuje:

§ 2. W odniesieniu do pomnika przyrody, o którym
mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym
mowa w § 1 sprawuje Burmistrz Szubina.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/230/2009 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na
terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Szubina.

§ 1. W celu ochrony tworu przyrody żywej
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej
i krajobrazowej ustanawia się pomnikiem przyrody
ożywionej 1 szt. drzewa z rodzimego gatunku jesion
wyniosły Fraxinus excelsior, odznaczającego się
indywidualnymi cechami oraz okazałymi rozmiarami.
Wiek drzewa liczy około 140 lat, a jego obwód
w pierśnicy wynosi 418 cm. Rośnie na terenie
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 42/2,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała
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UCHWAŁA Nr XXII/126/2009
RADY GMINY w DRZYCIMIU
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30, ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.)1 w uzgodnieniu ze ZNP i NSZZ
„Solidarność” uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez gminę Drzycim, zwany dalej regulaminem, który
określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i kryteria wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
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§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)2;
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Drzycim;
pojęcie to obejmuje również zespół i placówkę.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca; za dany miesiąc, jeżeli
nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
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,

Poz. 943

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) wprowadzanie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń,
sprawność pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych i środowiskowych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji;
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9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
6. Dodatek nie może być wyższy niż 1/7 płacy
zasadniczej nauczyciela mianowanego, magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
7. Dodatek przyznaje się na podstawie arkusza
samooceny nauczyciela na czas określony, nie krótszy
niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
9. Dyrektor szkoły jest zobowiązany przedstawić
na posiedzeniu rady pedagogicznej listę osób, które
otrzymały dodatek motywacyjny.
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora szkoły liczącej do 7 oddziałów - 30%
wynagrodzenia zasadniczego;
2) dyrektora szkoły liczącej do 12 oddziałów - 50%
wynagrodzenia zasadniczego;
3) dyrektora szkoły liczącej do 18 oddziałów - 70%
wynagrodzenia zasadniczego;
4) dyrektora szkoły liczącej powyżej 18 oddziałów 80% wynagrodzenia zasadniczego;
5) wicedyrektora szkoły - do 70% dodatku dyrektora;
6) wychowawcy klasy:
- o liczbie uczniów do 18 włącznie - 4% płacy
zasadniczej nauczyciela mianowanego, magistra
z przygotowaniem pedagogicznym,
- o liczbie uczniów od 19 do 25 włącznie - 5%
płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego,
magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
- o liczbie uczniów 26 i więcej - 6% płacy
zasadniczej nauczyciela mianowanego, magistra
z przygotowaniem pedagogicznym;
7) opiekuna stażu - 3% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniającej
do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca,
w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub
sprawowania funkcji.
6. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który 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
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zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Wójt Gminy.
8. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w § 8 i § 9 rozporządzenia w wysokości:
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych – 25% wynagrodzenia zasadniczego, za
każdą przepracowaną godzinę. Nie dotyczy zajęć
w grupach łączonych z poszczególnych klas;
2) prowadzenie indywidualnego nauczania oraz
rewalidacji indywidualnej dzieci zakwalifikowanych
do kształcenia specjalnego:
a) upośledzenie głębokie i autyzm – 25%,
b) upośledzenie umiarkowane – 20%,
c) upośledzenie lekkie – 10%,
d) niedosłyszący – 5%,
e) zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia zachowania
– 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. 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
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
ustawy, pomniejszony o 1/5, tego wymiaru (lub o ¼,
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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.
4. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym szkoły.
5. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe w przypadku gdy nie
świadczył pracy z przyczyn leżących po jego stronie.
6. Wynagrodzenie za godziny zastępstw doraźnych
przysługuje wyłącznie za godziny świadczonej pracy
potwierdzone w dokumentacji placówki.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu.
§ 10. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy;
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
§ 11.1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
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,
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e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela;
4) w zakresie zarządzania placówką oświatową:
a) wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,
b) wyniki egzaminów zewnętrznych,
c) prawidłowa realizacja budżetu szkoły,
d) pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organ prowadzący;
4) organizacje związkowe.
3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, ul. Podgórna 10, a o nagrodę
dyrektora w szkole.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy
składać do dnia 25 września każdego roku i winny one
zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy.
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§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje
się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może
przyznać nagrodę w innym czasie według zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż dwukrotność płacy zasadniczej nauczyciela
mianowanego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
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, 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.
2.
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.
1.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 14. Traci moc uchwała nr XVI/98/2008 Rady
Gminy w Drzycimiu z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
943
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UCHWAŁA Nr XXII/130/2009
RADY GMINY w DRZYCIMIU
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie zmiany w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. z 2006 r. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.)1, art. 30
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, po rozpatrzeniu wniosku Wójta, uchwala się co
następuje:
§ 1. W podziale gminy Drzycim na obwody
głosowania ustalonym uchwałą nr 25/98 Zarządu Gminy
w Drzycimiu z dnia 28 sierpnia 1998 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą
nr XIII/94/2000 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia
22 sierpnia 2000 r. wprowadza się następującą zmianę: do
granic obwodu Nr 1 dopisuje się sołectwo Jastrzębie.
§ 2. Jednolity podział gminy Drzycim na stałe
obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych określa uwzględniający
zmianę określoną w § 1 załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drzycim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie
w miejscach publicznych na terenie gminy.
§ 5. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.
2.
Zmiany 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 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111.
1.

załącznik
do uchwały nr XXII/130/2009
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 23 marca 2009 r.
Podział gminy Drzycim na obwody głosowania
Nr
obwodu
1
2

Granice obwodu
Sołectwa: Dąbrówka,
Drzycim, Gacki,
Jastrzębie, Krakówek,
Sołectwa: Sierosław,
Wery

3

Sołectwa: Biechówko,
Dólsk, Mały Dólsk,

4

Sołectwo Gródek

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa
w Drzycimiu
Szkoła Podstawowa
w Sierosławiu
Świetlica
Środowiskowa
w Biechówku
Publiczne Gimnazjum
w Gródku
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UCHWAŁA Nr XVIII/5/2009
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych
przez powiat grudziądzki.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218 oraz Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1) w uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego – Oddział w Łasinie oraz Komisją Zakładową
NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łasinie uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach
prowadzonych przez powiat grudziądzki przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, uzależniony od
stanu rodzinnego wypłacany w wysokości:
1) dla 1 osoby – 4%;
2) dla 2 osób – 5%;
3) dla 3 osób – 6%;
4) dla 4 i więcej osób – 7% średniego wynagrodzenia
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli
będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 3.
§ 2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
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§ 3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
§ 4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły lub placówki, a dyrektorowi Starosta.
§ 5. Dodatek 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 umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta została zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrębnych przepisach.
§ 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca
się z dołu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44
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UCHWAŁA Nr XVIII/6/2009
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458), art. 42 ust 7 w związku z art. 91d pkt l
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których
ustalony
plan
zajęć
jest
różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/11/2000 Rady
Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów wynikających
z nowelizacji Karty Nauczyciela.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn

załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/6/2009
z dnia 25 marca 2009 r.
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego
1. Nauczycielom przydzielane są zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze w ilościach wskazanych
corocznie w planach organizacyjnych szkół.
2. Nauczycielom, którym tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć okresowo jest mniejszy w ciągu
roku szkolnego niż wskazany w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, wylicza się średnioroczny przydział godzin.
3. Do wyliczeń, o których mowa w ust. 2 przyjmuje
się 38 tygodni zajęć w roku szkolnym.
4. Średnioroczny przydział godzin wylicza się
następująco:
1) sumuje się liczbę godzin, których nauczyciel nie
będzie mógł wypracować w całym roku szkolnym;
2) sumę godzin wyliczoną w sposób określony
powyżej dzieli się przez 38 tygodni;
3) otrzymaną liczbę odejmuje się od przydzielonej
tygodniowej liczby godzin, określonej w arkuszu
organizacyjnym szkoły.

załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/6/2009
z dnia 25 marca 2009 r.
Zasady udzielania i rozmiar obniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
zasad
zwalniania
od
obowiązku
realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, do wymiaru określonego w poniższej tabeli:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44

Lp.
1

2

3
4

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej:
7-8 oddziałów
9-16 oddziałów
17 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły
liczącej:
12-16 oddziałów
17 i więcej
Kierownik warsztatów
szkolnych
Dyrektor placówki
opiekuńczowychowawczej
do 40 wychowanków
od 41-70 wychowanków
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załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/6/2009
z dnia 25 marca 2009 r.

Tygodniowy
wymiar
zajęć
8
5
3

9
6
10

8
6

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze można przydzielić godziny ponadwymiarowe
w wymiarze nie przekraczającym 4 godziny
tygodniowo, chyba że z godzin nauczanego przedmiotu
lub prowadzonych zajęć wynika potrzeba przydzielenia
większej liczby godzin zajęć ponad obowiązujące
pensum, ze względu na ogólną liczbę godzin
prowadzonego przedmiotu lub zajęć, określoną
ramowym planem nauczania lub prowadzonych zajęć.
3. Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w szkole lub placówce można zwolnić od
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć
określonego w ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie
zadań.
4. Zwolnień udzielają:
1) dyrektorowi szkoły lub placówki - organ
prowadzący na jego wniosek;
2) wicedyrektorowi szkoły lub placówki dyrektor, za
zgodą organu prowadzącego na wniosek nauczyciela.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust 3 może być
udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na
jeden rok szkolny.
6. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym
czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających
zwolnienie z tych zajęć.
7. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje od
pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
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Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub
placówkach w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach
pedagogicznych nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w wymiarze:

Lp.

Stanowisko

1
2
3
4

Pedagog
Logopeda
Psycholog
Doradca
zawodowy

Tygodniowa
liczba godzin
obowiązującego
wymiaru zajęć
26
26
26
26

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych
w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe
i indywidualne, wynikające z realizacji zadań
diagnostycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44
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UCHWAŁA Nr XXIII/189/09
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Łabiszyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, poz. 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 34 ust. 1, art. 37
ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i ust. 4 oraz
art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:

2. W każdym przypadku zbywania nieruchomości na
rzecz konkretnego nabywcy zgodę na udzielenie bonifikaty
wyraża Rada Miejska podejmując stosowną uchwałę.

§ 1.1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych następuje na zasadach określonych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami oraz w niniejszej uchwale.
2. Lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu
sprzedawane są w drodze bezprzetargowej.
3. W przypadku nieskorzystania przez najemcę
z pierwszeństwa w nabyciu, lokal może być zbyty
w drodze przetargu po uzyskaniu opinii Rady Miejskiej.

§ 5.1. W przypadku, gdy z własnością lokali już
wyodrębnionych z nieruchomości związany jest udział
w prawie użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż
kolejnych
lokali
następuje
jednocześnie
z ustanowieniem odpowiedniego udziału w tym prawie.
2. Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa
użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi
25% ceny gruntu i płatna jest przed zawarciem umowy
o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§ 4.1. Cena sprzedawanych lokali wraz z udziałem
w nieruchomości gruntowej na wniosek nabywcy, może
zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.
2. Pierwsza rata podlega zapłacie do dnia zawarcia
aktu notarialnego i wynosi: 15% ceny sprzedaży,
ustalonej z uwzględnieniem bonifikaty.
3. Rozłożona na raty, niespłacona część należności
podlega zapłacie w terminach ustalonych przez strony
w umowie i jest oprocentowana przy zastosowaniu
stopy procentowej równej ¼ stopie redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
4. Wierzytelność gminy z tytułu niespłaconej części
należności wraz z oprocentowaniem podlega
zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 2.1. Przeznaczenie lokalu do sprzedaży następuje
na wniosek najemcy, albo z inicjatywy gminy.
2. Lokal może być przedmiotem sprzedaży na rzecz jego
najemcy pod warunkiem uregulowania wszelkich zaległości
z tytułu czynszu i innych opłat związanych z najmem.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty
związane z założeniem księgi wieczystej oraz wpisem
hipoteki, ponosi nabywca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Łabiszyna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda

§ 3.1. W przypadku określonym w § 1 ust. 2, od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może być, na
wniosek nabywcy, udzielona bonifikata.
947

948
948

UCHWAŁA Nr XXIII/191/09
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,

Nr 176, poz. 1238, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1)
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi
na terenie gminy Łabiszyn uchwala się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44
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§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
gminę Łabiszyn, zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeń 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);
2) ustawa – ustawa 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 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Łabiszyn;
pojęcie to obejmuje również placówkę.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycia prawa do dodatku lub
wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
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2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Łabiszyna.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń,
sprawność pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez różne
organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form
aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia
zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego
nauczycieli,
c) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji
pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
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2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w życiu społecznym;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
6. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na
dodatek motywacyjny dla:
1) nauczycieli w wysokości 3% środków na
wynagrodzenie osobowe, określonych w uchwale
budżetowej na dany rok;
2) odrębny fundusz na dodatki motywacyjne dla
dyrektorów szkół w wysokości 20% ich
sumarycznego wynagrodzenia osobowego.
6a. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela i dyrektora szkoły w wysokości do 20%
jego wynagrodzenia zasadniczego.
7. Uruchomienie kwoty określonej w pkt 6 nastąpi
po przedłożeniu organowi prowadzącemu wskaźników
dodatków motywacyjnych przydzielonych na dany
okres.
8. Dodatek przyznaje się nauczycielowi i dyrektorowi
na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i na okres od
1 lipca do 31 grudnia danego roku uwzględniając efekty
jego prac za ostatnie pół roku.
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora szkoły do 8 oddziałów, w której nie
powołano wicedyrektora w wysokości od 10% do
35% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego;
2) dyrektora szkoły powyżej 8 oddziałów w wysokości od 30% do 50% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego;
3) wicedyrektora szkoły - w wysokości od 10% do 30%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego;
4) wychowawcy klasy - w wysokości 10% średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela;
5) wychowawcy klasy w przedszkolu miejskim w wysokości 10% średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela;
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6) opiekuna stażu – w wysokości 3% średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
do dodatku, jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. W przypadku pełnienia funkcji kierowniczych
przez innych nauczycieli niż wymienieni w § 6 ust. 2
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 30%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca,
w którym upłynął okres zajmowania lub sprawowania funkcji.
7. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który 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 nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Burmistrz Łabiszyna.
9. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor szkoły.
10. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
11. W sprawie wysokości dodatku funkcyjnego
Burmistrz Łabiszyna może wystąpić do właściwego
związku zawodowego o wyrażenie opinii.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w odrębnych przepisach w wysokości:
a) 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę nauczania w oddziałach i klasach
specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
b) 30% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę nauczania w ramach zajęć rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną
umysłowo w stopniu głębokim.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Łabiszyna.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
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§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. 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 oraz
za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których 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 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.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu.
§ 10.1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
Karty Nauczyciela.
2. W budżecie organu prowadzącego – gmina
Łabiszyn - tworzy się specjalny fundusz nagród
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
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osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu
prowadzącego i dyrektorów szkół, z czego:
1) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza Łabiszyna;
2) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
§ 11.1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III
stopnia (centralnych), ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów
(zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach,
zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich
i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
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szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według
zasad określonych w niniejszym regulaminie, która
w przypadku wydatkowania środków określonych
w § 10 ust. 2 będzie sfinansowana z rezerwy budżetu gminy.
2. W danym roku przyznaje się co najmniej dwie
nagrody Burmistrza.
3. Nagroda dyrektora szkoły nie może przekraczać
75% nagrody organu prowadzącego.
4. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza Łabiszyna lub
dyrektora szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organizacje związkowe:
a) o nagrodę Burmistrza zakładowe i ponadzakładowe
organizacje związkowe,
b) o nagrodę Dyrektora zakładowe organizacje związkowe.
3. Burmistrz Łabiszyna może wystąpić z inicjatywą
przyznania nagrody, jeżeli nauczyciel spełnia warunki
określone w § 11 ust. 1.
4. Wnioski o nagrodę Burmistrza Łabiszyna składa
się w Urzędzie Miejskim, a o nagrodę dyrektora w szkole.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 2 należy składać do
dnia 30 września danego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, informację o stopniu awansu zawodowego,
staż pracy nauczyciela, ocenę pracy pedagogicznej
oraz przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody;
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy.
§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 10 przyznaje
się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach Burmistrz Łabiszyna, albo dyrektor

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Łabiszyna oraz dyrektorom szkół.
§ 14. Traci moc uchwała nr XXI/167/08 Rady
Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda
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UCHWAŁA Nr XXXV/505/2009
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 26 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
z 1998 r. Nr 106, poz. 688, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
z 2007 r. Nr 136, poz. 956), art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658), art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm.
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, zm. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, zm. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.
Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Muzeum Ziemi Krajeńskiej
w Nakle nad Notecią stanowiącym załącznik do
uchwały nr XXXV/505/2009 Rady Miejskiej w Nakle
nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania
Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad
Notecią (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 20, poz. 279)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Celem Muzeum jest
gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego
i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze
materialnym i niematerialnym, informowanie
o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii,

2)

3)
4)

5)

nauki i kultury – w szczególności regionu Krajny,
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz
umożliwienie kontaktu ze zbiorami.”;
w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gromadzenie
zabytków i materiałów dokumentalnych w dziedzinie
archeologii, historii, etnografii i sztuki;”;
w § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zabezpieczenie
i konserwacja zbiorów;”;
w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Rada Muzeum
działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach;”;
w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Rada Muzeum
składa się z 10 osób.”;
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6) w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Muzeum prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.”;
7) w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Muzeum prowadzi,
jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie
zbieżnym z działalnością statutową Muzeum.”

Poz. 949,950,951

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

949
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UCHWAŁA Nr XXXV/506/2009
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego jednostkom pomocniczym gminy.
2. Zarządzenie
Burmistrza
szczegółowo
określa
składniki mienia, które są przekazywane jednostkom
pomocniczym oraz cel ich wykorzystywania.
3. Burmistrz w zarządzeniu zobowiązany jest zastrzec
możliwość żądania natychmiastowego zwrotu składników
mienia przekazanych jednostkom pomocniczym w przypadku,
gdy są one użytkowane niezgodnie z celem określonym
w zarządzeniu lub zostaną przeznaczone przez gminę na inne
cele.
4. Na podstawie dokumentów określonych w ust. 1 strony
sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez
Burmistrza i organ wykonawczy jednostki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Jednostkom pomocniczym gminy Nakło nad Notecią mogą
być przekazywane składniki mienia komunalnego do korzystania,
według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. Koszty związane z utrzymaniem obiektów
przekazanych do korzystania jednostce, ponoszone są
z dochodów pochodzących z tych nieruchomości oraz ze
środków przyznanych jednostce pomocniczej w uchwale
budżetowej.

§ 2.1. Jednostkom pomocniczym mogą być przekazane
do korzystania:
a) grunty,
b) budynki,
c) lokale użytkowe,
d) rzeczy ruchome,
położone na obszarze danej jednostki pomocniczej.
2. Jednostkom
pomocniczym
można
przekazać
nieruchomości, które:
a) nie są obciążone hipotekami,
b) nie są przedmiotem umów cywilnoprawnych,
c) nie są przeznaczone do zbycia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

§ 3.1. Mienie przekazywane jest jednostkom pomocniczym na
podstawie uchwały organu uchwałodawczego i wniosku organu
wykonawczego jednostki oraz zarządzenia Burmistrza.
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UCHWAŁA Nr XXX/237/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona
Gminy Sępólno Krajeńskie”.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:
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§ 1. W uchwale nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda
Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno
Krajeńskie” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 83, poz. 1450),
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nagroda określona
w § 1 niniejszej uchwały będzie przyznawana osobom
fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom
organizacyjnym za podejmowane starania i działania
oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju
gminy Sępólno Krajeńskie – przez jej Konwent w składzie:
- Burmistrz – Przewodniczący,
- Przewodniczący Rady Miejskiej – Członek,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej –
Członkowie,
- Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej
– Członek,

-

Poz. 951,952

Sekretarz Gminy – Członek.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 18 marca 2009 r.
w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów
z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
Pomiędzy gminą Miasto Włocławek reprezentowaną
przez:
Prezydenta Miasta Włocławka – Andrzeja Pałuckiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – p. Janiny
Radzikowskiej
a powiatem włocławskim reprezentowanym przez:
Zarząd Powiatu we Włocławku reprezentowanym przez:
1) Jana Ambrożewicza – Starostę Włocławskiego;
2) Kazimierza Kacę – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – p. Barbary
Kubiak
Strony porozumienia zgodnie postanawiają:
§ 1. Zarząd Powiatu we Włocławku w wykonaniu
obowiązku pełnej realizacji programu nauczania
uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest
powiat włocławski powierza a Prezydent Miasta
Włocławka przyjmuje do realizacji zadanie polegające
na
teoretycznym
dokształcaniu
zawodowym
młodocianych pracowników – uczniów z klas
wielozawodowych na kursach 4-ro tygodniowych
w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.1. Prezydent Miasta Włocławka oświadcza, że
zadania określone w § 1 realizowane będą przez
Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
ul. Nowomiejska 25.
2. Prezydent Miasta Włocławka oświadcza, iż
w ramach niniejszego porozumienia prowadzone będzie
teoretyczne dokształcanie zawodowe młodocianych
pracowników - uczniów z klas wielozawodowych.
§ 3.1. Strony
porozumienia
ustalają
koszt
kształcenia jednego ucznia w wysokości: na kursach
w cyklu 4-ro tygodniowym – 260,00 zł.

2. Koszt kształcenia ucznia ustalony w wysokości
w ust. 1, w przypadku pojedynczych uczniów w zawodzie
może ulec podwyższeniu nie więcej niż 20% kosztu
kształcenia w CDiE a kształcenie może odbywać się
w ośrodku niestanowiącym własności miasta Włocławek.
3. Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę
uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem
zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po
zakończeniu kursu. Do rozliczenia dołączona będzie
imienna lista uczestników kursu.
4. Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi
w ciągu 30 dni od daty zakończenia kursu na rachunek
bankowy: Urząd Miasta Włocławek PKO BP SA
O/Włocławek 19 10205170 0000150200089318 (Nie
należy wpisywać klasyfikacji budżetowej).
5. Brak wpłaty w terminie, o którym mowa
w ust. 4, jest podstawą do rozwiązania porozumienia ze
skutkiem natychmiastowym, za wcześniejszym pisemnym
powiadomieniem płatnika.
6. Koszt
kształcenia
uczniów z
powiatu
włocławskiego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do
31 grudnia 2009 r. wyniesie:
dla 96 uczniów w cyklu 4-ro tygodniowym wynosi –
24.960,00 zł.
§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania
porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 6. Zmiany treści porozumienia wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
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Poz. 952,953

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2009 r.
§ 8. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Prezydent Miasta
Andrzej Pałucki

Starosta
Jan Ambrożewicz

Skarbnik Miasta
Janina Radzikowska

Wicestarosta
Kazimierz Kaca
Skarbnik Powiatu
Barbara Kubiak
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POROZUMIENIE NR TD.III.0116-POR-20/2009
zawarte w dniu 24 marca 2009 r. w Warszawie

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94 z późn. zm.1), art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.2), art. 46 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r., Nr 88, poz. 539),
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu
87-100, ul. Plac Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, REGON
092350613, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego reprezentowany przez:
1. Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa
2. Pana Bartosza Nowackiego – Członka Zarządu
Województwa
oraz
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie
03-719, ul. Jagiellońska 26, NIP 1132453940, REGON
015528910, w imieniu którego działa Zarząd
Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez:
1) Adama Struzika – Wicemarszałka Województwa
Mazowieckiego;
2) Piotra Szprendałowicza – Członka Zarządu
Województwa Mazowieckiego
zawierają Porozumienie następującej treści:
§ 1. Województwo Mazowieckie działając jako
organizator przewozów na obszarze województwa
mazowieckiego powierza, a Województwo KujawskoPomorskie działając jako organizator przewozów na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, przejmuje
prowadzenie zadania w zakresie organizowania
i dotowania regionalnych kolejowych przewozów
pasażerskich w granicach administracyjnych województwa
mazowieckiego dla następujących odcinków linii
kolejowych i relacji pociągów:
1) jednego pociągu kursującego w relacji Toruń-Sierpc
na odcinku linii kolejowej 27 Nasielsk-Toruń Wsch.
od granicy województwa do stacji Sierpc;

2) jednego pociągu kursującego w relacji Sierpc-Toruń
na odcinku linii kolejowej 27 Nasielsk-Toruń Wsch.
od stacji Sierpc do granicy województwa.
§ 2. Województwo Kujawsko-Pomorskie przejmuje
do wykonania zadanie organizatora przewozów,
wynikające z ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94
z późn. zm.) w zakresie, o którym mowa w § 1, w tym:
1) zleci wykonywanie przewozów Przewoźnikowi
wybranemu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.);
2) zapewni organizację i nadzór nad prawidłowym
przebiegiem przewozów zgodnie z rozkładem jazdy
pociągów, który zostanie uzgodniony pomiędzy
Stronami niniejszego Porozumienia.
§ 3.1. Województwo Mazowieckie na prowadzenie
zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem przekaże
Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową.
2. Dotację celową stanowić będzie kwota
dofinansowania za okres od dnia 1 marca 2009 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r. na realizację przewozów na
terenie województwa mazowieckiego w ilości 6253,416
pockm w kwocie stanowiącej iloczyn liczby
planowanych 6253,416 pockm i stawki jednostkowej
pockm ustalonej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż
w sumie 80857 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy
osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przeznaczona
będzie wyłącznie na wykonywanie kolejowych
przewozów objętych niniejszym Porozumieniem.
4. Zasady przekazywania dotacji Strony ustalą
w odrębnej umowie po wyłonieniu przewoźnika
i ustaleniu stawki dopłaty do 1 pockm.
5. W przypadku rozpoczęcia przewozów po
terminie 1 marca 2009 r., kwota dotacji celowej na
realizację przewozów zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
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6. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie
przekazana przez Województwo Mazowieckie w formie
comiesięcznych rat wpłacanych na rachunek bankowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Bank PKO BP
S.A. Oddział II Toruń nr 75 1020 5011 0000 9802 0119
5924 w terminie do dnia 10-tego danego miesiąca,
w wysokości 1/10.

Poz. 953,954

§ 7. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na
okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
z możliwością jego przedłużenia.
§ 8. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego
wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z zachowaniem
3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 4.1. Województwo Mazowieckie ma prawo
kontroli prawidłowości wykorzystania zadań objętych
Porozumieniem.
2. W ramach prawa do kontroli Województwo
Mazowieckie zobowiązuje się udzielać Województwu
Kujawsko-Pomorskiemu wszystkich informacji dotyczących
realizacji zadań, w tym wglądu do dokumentów
z prawem żądania ich kopii.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
24 marca 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dziennikach
Urzędowych Województw Kujawsko-Pomorskiego
i Mazowieckiego.
§ 11. Porozumienie
sporządzono
w
sześciu
jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.

§ 5. Województwo Kujawsko-Pomorskie w terminie
do dnia 15 lutego 2010 r. przedstawi Województwu
Mazowieckiemu sprawozdanie z wykonania powierzonego
zadania z uwzględnieniem wykonania pracy eksploatacyjnej
zrealizowanej na przedmiotowych odcinkach w okresie
obowiązywania Porozumienia.
§ 6. Niewykorzystaną w części (lub całości) dotację
Województwo Kujawsko-Pomorskie obowiązane jest
zwrócić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w terminie do dnia 28 lutego 2010 r.
z dopiskiem „zwrot niewykorzystanej części dotacji do
przewozów regionalnych realizowanych w ramach
Porozumienia Nr …”.

Wicemarszałek Województwa
Adam Struzik

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Członek Zarządu
Piotr Szprendałowicz

Członek Zarządu
Bartosz Nowacki

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r.
Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289.
2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1806, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370,
Nr 223, poz. 1458.
1.
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ANEKS Nr 11
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy.
zawarty pomiędzy:
1) Narodowym
Funduszem
Zdrowia
reprezentowanym przez Dyrektora KujawskoPomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, Panem
Wiesławem Kiełbasińskim, zwanym w dalszej części
porozumienia „Dyrektorem OW NFZ”
a
2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem Rafałem
Bruskim, zwanym w treści porozumienia „Wojewodą”.
w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań
z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie
umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów,
o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
§ 1.1 Strony zgodnie postanawiają, że w związku
z aneksowaniem przez OW NFZ dotychczas zawartych
umów wieloletnich na okres od 1 kwietnia 2009 r. do

31 grudnia 2009 r. oraz uruchomieniem nowych zespołów
ratownictwa medycznego typu „P” w miejscowości ToruńCzerniewice (1 zespół), Janikowo – powiat inowrocławski
(1 zespół), Mrocza – powiat nakielski (1 zespół), Kamień
Krajeński – powiat sępoleński (1 zespół), Osie – powiat
świecki (1 zespół), Gostycyn – powiat tucholski (1 zespół),
Izbica Kujawska – powiat włocławski (1 zespół), Płużnica
– powiat tucholski (1 zespół) w okresie od 1 kwietnia
2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zmianie ulega harmonogram
miesięcznych kwot dotacji na finansowanie zadań
zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r., stanowiący
załącznik nr 1 do Porozumienia.
2. Na
podstawie
§
19
załącznika
do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484)
utworzona została na 2009 r. rezerwa finansowa na
zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej osobom
uprawnionym z państwami UE/EFTA na zasadach
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Poz. 954,955

§ 4. Aneks
do
porozumienia
sporządzono
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej Strony.

przewidzianych w przepisach o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w wysokości 62.740 zł.
§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają
bez zmian.

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski

§ 3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu
Zdrowia
Wiesław Kiełbasiński

załącznik nr 1
Harmonogram miesięcznych kwot dotacji na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w I
kwartale 2009 r. do aneksu nr 11
Zapotrzebowanie na
dotację

Miesiąc
Styczeń*
Luty*
Marzec
RAZEM

Wysokość zakontraktowanych
świadczeń

6 827 223,00 zł
6 166 524,00 zł
10 146 513,00 zł
23 140 260,00 zł
Zapotrzebowanie na
dotację

Miesiąc
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM
rezerwa UE*
**
Kwota dotacji ogółem:

7 970 534,00 zł
7 199 192,00 zł
7 970 534,00 zł
23 140 260,00 zł
Wysokość zakontraktowanych
świadczeń

8 398 380,00
8 678 326,00
8 398 380,00
8 678 326,00
8 678 326,00
8 398 380,00
8 678 326,00
8 398 380,00
8 678 326,00
76 985 150,00
62 740,00
2 776 850,00
102 965 000,00

8 398 380,00
8 678 326,00
8 398 380,00
8 678 326,00
8 678 326,00
8 398 380,00
8 678 326,00
8 398 380,00
8 678 326,00
76 985 150,00
0,00
0,00
100 125 410,00

*) Świadczenia na UE są rozliczane poza kontraktem
**) nadwyżka środków finansowych
954

955
955

SPRAWOZDANIE
STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2008 r.
Zgodnie z art. 38 b, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), składam sprawozdanie z działalności
Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2008 r.
W ubiegłym roku Komisja odbyła 3 posiedzenia:
30 kwietnia, 8 października oraz 29 grudnia. W trakcie 2008 r.
zakończyła się kadencja Komisji, która działała w latach:
2005-2008. W związku z tym, Starosta 8 października
2008 r. zainaugurował nową kadencję Komisji oraz
powołał nowych jej członków. W skład Komisji weszli:
- Marek Szczepanowski – Starosta jako Przewodniczący,

Krzysztof Klonowski i Stefan Falkowski – Radni
delegowania przez Radę Powiatu uchwałą
nr XIII/19/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.,
- Ireneusz Maj, Jerzy Wołoszyn i Franciszek Kawski
– osoby powołane przez Starostę Grudziądzkiego,
- Mirosław Elszkowski i Marek Mitura –
Przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji,
- Agnieszka Reniecka – Prokurator,
- na podstawie art. 38 a ust. 7 – Konrad Przybylak.
Na pierwszym spotkaniu w 2008 r. Starosta podsumował
działalność Komisji bezpieczeństwa i porządku działającą
-
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w latach 2005-2008. Ustalono także, wspólnie
z przedstawicielami Policji, iż w celu obniżenia kosztów
wycieczek szkolnych, kontrole autobusów z terenu powiatu
grudziądzkiego w okresie wycieczkowym mogą
przeprowadzać dzielnicowi z poszczególnych rewirów.
Zrezygnowano więc z obowiązkowego przyjazdu
autokarów w wyznaczone miejsce – czasem odległe
o około 30 km, gdzie taką kontrolę przeprowadzaliby
Policjanci z Sekcji Wydziału Ruchu Drogowego.
Wiele dyskusji wywołał problem dewastacji znaków
drogowych. Od stycznia do marca 2008 r. na terenie
powiatu grudziądzkiego zniszczono lub skradziono
znaki drogowe na łączną sumę 3855,68 zł. Jest to nie
tylko problem finansowy dla samorządu, ale przede
wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników
ruchu drogowego. W związku z powyższym skierowano
pytanie do Prokuratora o możliwość zmiany
kwalifikacji czynu z dewastacji lub kradzieży na
wywołujący więcej skutków prawnych.

Poz. 955,956

W związku z naszym przystąpieniem do Rządowego
Programu „Razem Bezpieczniej”, na spotkaniu 8 października
2008 r., członkowie Komisji bezpieczeństwa i porządku
postanowili ubiegać się o środki finansowe na realizację
zagadnienia z tegoż programu. Postanowiono złożyć
projekt stworzenia mapy zagrożeń w ruchu drogowym.
Zgodnie stwierdzono, iż jest to projekt, który może
pomóc w identyfikacji zjawisk negatywnych na terenie
powiatu grudziądzkiego, a także może być pomocny
w pracach Policji jak również samorządów.
Na ostatnim posiedzeniu w 2008 r. członkowie
Komisji bezpieczeństwa i porządku pozytywnie
zaopiniowali projekt budżetu powiatu grudziądzkiego
na 2009 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpowodziowej.
Starosta
Marek Szczepanowski
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ZARZĄDZENIE Nr 13/2009
WÓJTA GMINY LUBIEWO
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje:
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2008 r., którego podstawowe wielkości
przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie
Dochody budżetowe
w tym:
- subwencje
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne
- dochody własne
- środki z funduszy pomocowych
Wydatki budżetowe
w tym:
1) Wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
w tym: wydatki na inwestycje
Nadwyżka/deficyt
Przychody budżetowe
z tego:
- kredyty i pożyczki z WFOŚiGW
- przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych – wolne
środki pozostałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
Rozchody budżetowe
z tego:
- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych
Dotacje dla zakładów budżetowych
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Plan
14.622.766

Wykonanie
14.344.488,37

6.568.178
2.876.515
835.234
3.749.539
593.300
17.372.766

6.568.178,00
2.873.474,18
810.647,87
3.992.237,92
99.950,40
15.402.398,04

12.685.816

12.552.216,20

5.087.307
751.702
160.750
6.686.057
4.686.950
4.679.450
- 2.750.000
3.232.460

5.047.359,02
746.493,49
156.826,42
6.601.537,27
2.850.181,84
2.850.181,84
- 1.057.909,67
2.391.588,17

2.750.000
482.460

1.440.000,00
951.588,17

482.460

456.960,00

482.460

456.960,00

525.200

520.365,72
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- przychody
- wydatki
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie
a) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
zwalczania narkomanii
Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

2. Integralną część sprawozdania stanowią niżej
wymienione załączniki:
- część opisowa do sprawozdania,
- załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania
dochodów budżetowych,
- załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania
wydatków budżetowych,
- załącznik nr 3 – informacja o wykonaniu
przychodów i rozchodów budżetowych,
- załącznik nr 4 – informacja o inwestycjach
prowadzonych w 2008 r.,
- załącznik nr 5 – informacja o wykonaniu
przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo,
- załącznik nr 6 informacja o wykonaniu przychodów
i kosztów w zakładzie budżetowym – Zakład
Gospodarki Komunalnej w Lubiewie,

-

-

-

15.000
22.500
2.876.515

13.212,71
22.500,00
2.873.474,18

89.000

89.966,72

89.000

88.695,36

62.600

62.563,64

załącznik nr 7 – sprawozdanie o dotacjach
i wydatkach budżetowych z zakresu zadań
administracji rządowej zleconych i powierzonych
gminie w 2008 r.,
załącznik nr 8 – informacja z wykorzystania
środków GFOŚiGW,
załącznik nr 9 – sprawozdanie z dokonanych
w 2008 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty
wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa,
załącznik nr 10 – informacja o realizacji
niewygasających wydatków z 2007 r.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminny
Michał Skałecki

956
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ZARZĄDZENIE Nr 8/2009
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SKĘPE
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 oraz
art. 40 ust. 1 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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 z 2005 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2006 r.) oraz art. 199
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,
Nr 249, poz. 1832), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449) zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę nr XIV/90/2007 Rady
Miejskiej w Skępem z dnia 28 kwietnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 r. z późn. zm.
przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
gminy za 2008 r. w niżej podanych wielkościach:
I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
1. Dochody budżetowe: plan – 22.329.108,
wykonanie – 21.629.378,29, tj. 96,87%.

2. Wydatki budżetowe: plan – 25.299.130,
wykonanie – 22.771.973,98, tj. 90,01%,
w tym wydatki majątkowe: plan – 5.618.165,
wykonanie – 4.045.660,51, tj. 72,01%.
3. Deficyt budżetowy 1.142.595,69.
II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
Dotacje: plan – 3.829.687, wykonanie – 3.791.722,52,
Wydatki: plan – 3.829.687, wykonanie – 3.791.722,52.
2. Preliminarza związanego z realizacją programu
rozwiązywania problemów alkoholowych:
Wpływy: plan – 99.500, wykonanie – 116.824,64,
Wydatki: plan – 99.500, wykonanie – 87.822,66.
3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
Przychody i środki na rachunku bankowym wynosiły
34.749,32, wydatkowano 21.430,40. Stan na koniec
okresu sprawozdawczego wynosi 13.318,92.
§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu
środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszej
uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2008 r. Radzie Miejskiej w Skępem.
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3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.
przesłać
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

Poz. 957,958,959

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Andrzej Gatyński
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ZARZĄDZENIE Nr 0151-28/09
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Szubin za 2008 r.
Na podstawie art. 61 ust. 2 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, 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) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), zarządzam, co następuje:

3)

4)

5)

6)
§ 1. Realizując uchwałę nr XVI/109/07 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Szubin na 2008 r. przedkładam sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy Szubin za 2008 r.
1) dochody:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach: 51.139.304 zł,
b) wykonanie: 52.676.626 zł, w tym:
c) własne: 20.780.790 zł,
d) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 12.721.197 zł,
e) subwencje: 18.998.115 zł,
f) dotacja rozwojowa: 176.524 zł;
2) wydatki:
a) plan wydatków po dokonanych zmianach: 54.143.024 zł,
b) wykonanie 51.536.530 zł, w tym:
c) wydatki majątkowe: 5.640.808 zł,

d) wydatki na wynagrodzenia: 16.164.802 zł,
e) wydatki na pochodne od wynagrodzeń: 2.822.013 zł,
e) dotacje: 2.220.774 zł,
f) wydatki na obsługę długu: 415.550 zł,
g) pozostałe wydatki: 24.272.583 zł;
deficyt:
a) planowany deficyt: 3.003.720 zł,
b) wykonana nadwyżka: 1.140.096 zł;
przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Gospodarki Wodnej:
a) przychody: 162.155 zł,
b) wydatki: 78.762 zł;
przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
a) przychody: 127.916 zł,
b) koszty: 47.353 zł;
zadłużenie gminy wynosi na koniec 2008 r. wynosi
6.913.997 zł i stanowi 13,13% wykonanych
dochodów na 2008 r.
§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić
Radzie Miejskiej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Ignacy Pogodziński
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ZARZĄDZENIE Nr 13/09
WÓJTA GMINY WAGANIEC
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2008 r.
Na podst. art. 30, ust. 1 w związku z art. 61, ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) oraz art. 13, pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) zarządza się, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę nr XIII/71/07 Rady Gminy
Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 z późn. zm. –
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Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za rok 2008 następująco:
1. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości
11.674.187 zł na 11.349.757 zł planowane, tj. 102,9%
(zał. nr 1), w tym m.in.:
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w wysokości 1.832.808 zł na 1.834.652 zł, tj. 99,9%
planowanych wpływów;
2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 61.603 zł na
61.000 zł planowane, tj. 101,0% planowanych
wpływów;
3) subwencja ogólna w wysokości 5.212.783 zł, tj.
100,0% planowanych wpływów.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości
11.379.623 zł na 12.076.881 zł planowane, tj. 94,2%
(zał. nr 2), w tym m.in.:
1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej w wysokości 1.832.808 zł na
1.834.652, tj. 99,9% planowanych środków;
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.483.113 zł na
1.647.117 zł, tj. 90,0% planowanych środków;
3) wydatki
na
realizację
zadań
określonych
w programie przeciwdziałania alkoholizmowi
i patologii społecznej 33.238 zł na 61.000 zł
planowane, tj. 54,5% planowanych środków;
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

Poz. 959,960

samorządu terytorialnego w wysokości 7.500 zł na
19.500 zł planowane, tj. 38,5% planowanych środków;
5) wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
4.020 zł, tj. 100,0% planowanych środków;
6) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wagańcu w wysokości 45.217 zł na
45.500 zł planowane, tj. 99,4% planowanych środków;
7) przekazano dotację celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w wysokości 80.000 zł na
84.200 zł planowane, tj. 95,0% planowanych środków.
3. W roku 2008 osiągnięto nadwyżkę budżetową
w wysokości 294.564 zł przy planowanym deficycie
budżetowym w wysokości 727.124 zł.
4. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zrealizowano w wysokości 12.213 zł,
natomiast wydatki w kwocie 64.685 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt
Piotr Marciniak
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ZARZĄDZENIE Nr 7/09
WÓJTA GMINY SKRWILNO
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skrwilno za 2008 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 42 oraz art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)1 art. 199 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)2 zarządza się, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę XI/56/07 Rady Gminy Skrwilno
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2008 r. z późn. zm. przedkłada się sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r., następująco:
1) dochody budżetu zrealizowano w kwocie
15.706.968,28 zł na plan 15.515.806 zł, co stanowi
101% wykonania w tym:
a) zadania zlecone w zakresie administracji
wykonano w kwocie 3.102.073,34 zł na plan
3.102.075 zł, tj. 100% wykonania,
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie
79.746,78 zł na plan 66.000 zł, tj. 121%,
c) subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 8.201.894 zł;
2) wydatki budżetu zrealizowano
w kwocie
16.293.972,25 zł na plan 17.302.531 zł, co stanowi
94% wykonania, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
wykonano w kwocie 3.080.045,93 zł na plan
3.102.075 zł, tj. 99,29%,

b) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych wykonano w kwocie
62.427,78 zł, tj. na plan 66.268 zł, tj.94,%,
c) wydatki majątkowe – inwestycyjne wykonano
w kwocie 3.201.116,00 zł na plan 3.532.750 zł,
d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej
w kwocie 110.914 zł;
3) deficyt budżetu wyniósł 587.003,97 zł;
4) przychody Gminnego F.O.Ś i G.W. zrealizowano
w kwocie 27.995,73 zł. Natomiast wydatki
wykonano w kwocie 120 zł. Pozostały środki
w kwocie 27.875,73 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy
w Skrwilnie oraz opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt
Dariusz Kolczyński
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
1.
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Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458.
2.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
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Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505.

960
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ZARZĄDZENIE Nr 8/2009
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2008 r.
dotacje z budżetu państwa: plan – 5 516 131;
wykonanie; - 5 349 675,55 (96,98%),
- subwencje: plan – 8 885 017; wykonanie – 8 885 017;
(100%).
2. Wydatki budżetu: plan – 21 606 314; wykonanie
– 19 683 137,80 (91,10%), z tego:
1) wydatki bieżące: plan – 19 043 382; wykonanie
17 498 969,87 (91,89%), w tym:
- dotacje z budżetu gminy: plan – 676 673;
wykonanie – 631 547,47 (93,33%),
- obsługa długu – plan – 98 567; wykonanie –
63 181,21 (64,10%);
2) wydatki majątkowe 2 562 932; wykonanie – 2 184 167,93
(85,22%).
3. Nadwyżka za 2008 r.: 791 404,44.
4. Przychody – plan 2 287 208; wykonanie 1 167 314,82.
5. Rozchody – plan 1 447 208; wykonanie 1 309 957,70.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2
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 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr.48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458), oraz art. 199, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170,
poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,
Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zarządza się, co następuje:

-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Golub-Dobrzyń
przyjmuje się w następujących wysokościach:
1. Dochody budżetu: plan – 20 766 314; wykonanie
– 20 474 542,24 (98,59%), z tego:
- dochody własne: plan – 6 365 166; wykonanie –
6 239 849,69 (98,03%),

Wójt
Edward Dębiec
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INFORMACJA
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
o działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu za rok 2008.
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, realizując zapisy
ustawy Prawo ochrony środowiska, w roku 2008 wspierał
finansowo przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Dofinansował przedsięwzięcia mające na celu
racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie
jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz
utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych
do stanu właściwego.

Wojewódzki Fundusz dofinansowywał zadania
związane z ochroną środowiska z uwzględnieniem Listy
przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na rok 2008. Priorytetem były działania wynikające
z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych i Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
W formie zwrotnej i bezzwrotnej pomocy w roku
2008 wydatkowano łącznie kwotę 106 806 tys. zł, co
stanowi 100,8% wielkości planowanej. Kwota ta
obejmuje wypłaty z tytułu umów pożyczek, dotacji
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i przekazania środków finansowych zawartych w 2008 r.
oraz w latach poprzednich i dopłaty do oprocentowania
kredytów preferencyjnych.
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Tab. 1 Pomoc Wojewódzkiego Funduszu zrealizowana
w roku 2008 obejmująca wypłaty z umów pożyczek,
dotacji i przekazania środków finansowych zawartych
w 2008 r. oraz w latach poprzednich

Wyszczególnienie

Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)
dotacje

pożyczki ogółem

struktura w %

1

Edukacja ekologiczna

1 782

0

1 782

1,7

2

Gospodarka wodna

3 487

13 644

17 131

16,4

3

Monitoring

1 400

0

1 400

1,3

4

Ochrona powietrza

653

28 932

29 585

28,4

5

Ochrona przyrody

1 826

187

2 013

1,9

6

Ochrona wód

376

41 400

41 776

40,1

7

Ochrona powierzchni ziemi

715

4 036

4 751

4,6

8

Poważne awarie

1 700

3 888

5 588

5,4

9

Pozostałe

264

0

264

0,3

12 203

92 087

104 290

RAZEM

Wojewódzki Fundusz udzielił także pomocy
w formie częściowych umorzeń pożyczek na łączną
wartość 11 391 tys. zł.
W roku 2008, podobnie jak w latach ubiegłych,
dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu, tworzono
coraz skuteczniejsze warunki ochrony czystości wód,
powietrza i powierzchni ziemi. Znaczące środki pieniężne
przeznaczono na gospodarkę wodną, ochronę przyrody,
monitoring regionalny, edukację ekologiczną, przeciwdziałanie
i likwidację skutków poważnych awarii.
Główną formę dofinansowania zadań proekologicznych
w roku 2008 stanowiło finansowanie zwrotne w formie
pożyczek.
Pomoc w formie pożyczek w wysokości 92 087 tys. zł,
ukierunkowana była głównie na:
- inwestycje z dziedziny ochrony wód i gospodarki
wodnej – 55 044 tys. zł, tj. 59,8% środków pożyczkowych,
- zadania z zakresu ochrony powietrza – 28 932 tys. zł,
tj. 31,4% środków pożyczkowych,
- zadania z dziedziny ochrony powierzchni ziemi
w kwocie – 4 036 tys. zł, tj. 4,4% środków pożyczkowych.
W formie dotacji oraz przekazania środków
finansowych wydatkowano ponad 12 203 tys. zł, w tym
między innymi na:
- inwestycje z dziedziny ochrony wód i gospodarki
wodnej – 3 863 tys. zł, tj. 31,7% środków dotacyjnych,
- edukację ekologiczną – 1 782 tys. zł, tj. 14,6%
środków dotacyjnych,
- ochronę przyrody – 1 826 tys. zł, tj. 15,0% środków
dotacyjnych,
- zadania z zakresu monitoringu środowiska – 1 400 tys. zł,
tj. 11,5% środków dotacyjnych,
- przedsięwzięcia z dziedziny ochrony powietrza 653 tys. zł, tj. 5,4% środków dotacyjnych.
W roku 2008 dokonano dopłat do oprocentowania
kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ SA
na inwestycje proekologiczne realizowane głównie

100,0

przez osoby fizyczne. Dopłaty te zamknęły się kwotą
2 516 tys. zł.
Zrealizowana przez Wojewódzki Fundusz pomoc
finansowa stanowiła istotne wsparcie zwłaszcza dla
jednostek samorządu terytorialnego. W ramach
zawartych umów w roku 2008 samorządy otrzymały
76,6%
ogólnej
wartości
udzielonej
pomocy
i finansowały z tego przede wszystkim przedsięwzięcia
z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej.
W roku 2008 istotne znaczenie miało wykorzystanie
bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wojewódzki
Fundusz dofinansowywał zadania z zakresu ochrony
środowiska i wspierał działania intensyfikujące absorpcję
środków unijnych na współfinansowanie przedsięwzięć
z udziałem środków unijnych wydatkowano 3 773 tys. zł.
Dofinansowanie otrzymały: Nadleśnictwo Szubin na
zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej do
projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na
terenach nizinnych”, gmina Brześć Kujawski na
Termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1
i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim,
gmina Skępe na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Skępem oraz gmina Lubraniec
na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec
Parcele z modernizacją SUW.
Swą działalność w 2008 r. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
zamknął wynikiem finansowym w wysokości
22 715 tys. zł, a stan majątku netto Wojewódzkiego
Funduszu zwiększył się do poziomu 276 808 tys. zł.
Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego wykonano
kilkaset przedsięwzięć proekologicznych i osiągnięto
znaczące efekty rzeczowe i ekologiczne. Rozwiązano
wiele problemów związanych z ochroną środowiska na
poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym.
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Systematyczna
poprawa
stanu
środowiska
w regionie znajduje odzwierciedlenie w kolejnych
rocznych Raportach o stanie środowiska województwa
kujawsko-pomorskiego
przygotowywanych
przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
I. Realizacja planu finansowego.
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2008
gospodarował
środkami
finansowymi
zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(Dz.U. Nr 230, poz. 1934). Dokumentacja ksiąg
rachunkowych prowadzona była w oparciu o przepisy
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz zgodnie
z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada
1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 148 ze zm.).
Podstawę realizacji pomocy finansowej w 2008 r.
stanowił Plan działalności na rok 2008, który został
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zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 169/07
z dnia 28 września 2007 r. Rada Nadzorcza uchwałą
nr 47/08 z dnia 21 maja 2008 r. oraz uchwałą nr 221/08
z dnia 28 listopada 2008 r. dokonała zmian planu
finansowego. Zmiany te wyniknęły z konieczności
dokonania korekt w poszczególnych dziedzinach
i formach finansowania ochrony środowiska oraz
urealnienia stanu funduszu na początek roku.
1. Wpływy.
Środki dyspozycyjne w 2008 r. wynosiły 138 517 tys. zł
i były wyższe od zaplanowanych o 3 801 tys. zł, tj.
o 2,8%. Składające się na nie wpływy statutowe
w kwocie 42 097 tys. zł stanowiły 30,4% środków
dyspozycyjnych ogółem. Wpływy pozostałe w kwocie
73 940 tys. zł i stan środków finansowych na początek
roku w kwocie 22 480 tys. zł – stanowiły odpowiednio
53,4% i 16,2% środków dyspozycyjnych ogółem.
Tab. 2 Struktura i wielkość wpływów Wojewódzkiego
Funduszu w 2008 r.

2008 r.

-

Lp.

Treść

1
I
II
III
1
2
3
IV
1
2
3
4

2
Ogółem (II+III+IV)
Środki pieniężne na początek roku
Wpływy statutowe ogółem:
wpływy z tytułu opłat
wpływy z tytułu kar
wpływy z tytułu nadwyżek
Wpływy pozostałe ogółem:
odsetki od pożyczek
odsetki à vista, od lokat
zwrot rat kapitałowych
inne

Plan
Struktura Wykonanie Struktura
(w tys. zł)
(w %)
(w tys. zł)
(w %)
3
4
5
6
134 716
100,0
138 517
100,0
22 480
16,7
22 480
16,2
42 814
31,8
42 097
30,4
40 651
30,2
40 017
28,9
300
0,2
217
0,2
1 863
1,4
1 863
1,3
69 422
51,5
73 940
53,4
8 000
5,9
9 532
6,9
2 300
1,7
2 667
1,9
59 000
43,8
61 631
44,5
122
0,1
110
0,1

Na pozostałe wpływy składają się:
przychody z tytułu odsetek od pożyczek 9 532 tys. zł,
tj. 119,2% wielkości planowanej,
przychody z oprocentowania lokat i rachunków
bankowych 2 667 tys. zł, tj. 116,0% wielkości planowanej,
zwroty rat kapitałowych 61 631 tys. zł, tj. 104,5%
wielkości zaplanowanej.

Lp.

Treść

1
I
1
2
3
4
5

2
Wpływy z tytułu opłat i kar
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

Wyższe o 16,0% od zaplanowanych były wpływy
z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych.
Było to wynikiem sprawnego zarządzania wolnymi
środkami pieniężnymi.
Tab. 3 Wielkość i struktura miesięcznych wpływów
statutowych z tytułu opłat i kar przekazywanych
Funduszowi w roku 2008

Wielkość wpływów (w tys. zł)
z tytułu kar
3
217
121
6
9
30
7

Wykonanie
(w %) (5:3)
7
102,8
100,0
98,3
98,4
72,3
100,0
106,5
119,2
116,0
104,5
90,2

z tytułu opłat
4
40 017
810
9 727
6 352
1 038
937

Razem
5
40 234
931
9 733
6 361
1 068
944

Struktura
wpływów
(w %)
6
100,0
2,3
24,2
15,8
2,7
2,4
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czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

1
1
22
0
17
3
0

Poziom wpływów z tytułu opłat i kar
w poszczególnych miesiącach był zróżnicowany i wahał
się od 0,3% wpływów ogółem w miesiącu lipcu do
39,5% wpływów ogółem w miesiącu wrześniu. Opłaty
za korzystanie ze środowiska wnoszone są do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za okresy sześciomiesięczne, w terminie do końca
miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
2. Wydatki.

Lp.
1
I
II
1
2
3
4
III
1
2

Rodzaj wydatków
2
Ogółem (II+III)
Pomoc finansowa ogółem:
udzielone dotacje i przekazanie środków
udzielone pożyczki
dopłaty do kredytów bankowych
zwrot gminom utraconych dochodów
Wydatki związane z działalnością Funduszu
wydatki bieżące
wydatki inwestycyjne

Główną pozycją wydatków Wojewódzkiego
Funduszu w 2008 r. była pomoc finansowa, która
wyniosła 106 867 tys.
zł. W strukturze stanowiła ona 94,8% ogólnej kwoty
wydatków, a była realizowana w formie pożyczek,
dotacji, przekazania środków finansowych, dopłat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych
i zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących
własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód
powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne
i strat za 2008 r.

Lp.
1
I
1
2
3
II
1
2
3
4

Wyszczególnienie
2
Przychody statutowe
wpływy z opłat
wpływy z kar
inne (nadw. fund. gminnych i pow.)
Wydatki statutowe
wypłaty dotacji i przekazanie środków
dopłaty do odsetek
umorzenia pożyczek
zwrot gminom utraconych dochodów

Poz. 962

335
132
3 032
15 902
878
707
167

336
133
3 054
15 902
895
710
167

0,8
0,3
7,6
39,5
2,2
1,8
0,4

Plan finansowy na 2008 r. zakładał wydatki
Wojewódzkiego Funduszu na poziomie 112 428 tys. zł, w tym:
- pomoc finansowa ogółem – 106 062 tys. zł,
- wydatki bieżące związane z działalnością Funduszu
– 5 966 tys. zł.
Tab. 4 Wielkość i struktura wydatków Wojewódzkiego
Funduszu w 2008 r.

Plan
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

Wykonanie
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

3
112 428
106 062
13 000
90 000
3 000
62
6 366
5 966
400

4
100,0
94,3
11,5
80,0
2,7
0,1
5,7
5,3
0,4

5
112 740
106 867
12 203
92 087
2 516
61
5 873
5 522
351

6
100,0
94,8
10,8
81,7
2,2
0,1
5,2
4,9
0,3

Wykon.
(w %)
(5:3)
7
100,3
100,8
93,9
102,3
83,9
98,4
92,3
92,6
87,8

zbiorniki wodne. Pomoc finansowa stanowiła 100,8%
wielkości planowanej. W kwocie wydatków ogółem
w roku 2008 pożyczki stanowiły 81,7%, dotacje 10,8%, a dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych - 2,2%. Wydatki związane z działalnością
Biura Wojewódzkiego Funduszu stanowiły 5,2%
wydatków ogółem.
3. Wynik finansowy.
Plan finansowy na rok 2008 przewidywał wynik
finansowy na poziomie 18 698 tys. zł.
Tab. 5 Rachunek zysków

Plan
Struktura Wykonanie Struktura Wykonanie
(w tys. zł)
(w %)
(w tys. zł)
(w %)
(w %)
3
4
5
6
7
42 814
100,0
42 099
100,0
98,3
40 651
94,9
40 017
95,1
98,4
300
0,7
217
0,5
72,3
1 863
4,4
1 865
4,4
100,1
28 562
100,0
26 171
100,0
91,6
13 000
45,5
12 203
46,6
93,9
3 000
10,5
2 516
9,6
83,9
12 500
43,8
11 391
43,6
91,1
62
0,2
61
0,2
98,4
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A
III
1
2
3
4
IV
1
B
V

– 2030 –

Wynik z działalności statutowej
Przychody operacyjne i finansowe
odsetki od udzielonych pożyczek
odsetki od lokat i rach. a’ vista
otrzymane dywidendy
pozostałe przychody oper. i finansowe
Koszty działalności operacyjnej i finansowej
w tym: wynagrodzenia z narzutami
Wynik z działalności
Wynik finansowy (A+B)

14 252
10 412
8 000
2 300
12
100
5 966
4 900
4 446
18 698

Działalność statutowa w 2008 r. przyniosła wynik
w wysokości 15 928 tys. zł, natomiast działalność
operacyjna – 6 787 tys. zł, co w sumie dało wynik
finansowy za rok 2008 – 22 715 tys. zł.
Koszty działalności operacyjnej i finansowej Biura
Wojewódzkiego Funduszu wyniosły 5 522 tys. zł i były
o 7,4% niższe od planowanych.

Lp.

Treść

1

2
AKTYWA OGÓŁEM
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
PASYWA OGÓŁEM
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz rezerwowy
Wynik finansowy
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
I
1
2
3
4
II
1
2

Poz. 962

x
100,0
76,8
22,1
0,1
1,0
100,0
82,1
x
x

15 928
12 309
9 532
2 667
11
99
5 522
4 461
6 787
22 715

x
100,0
77,4
21,7
0,1
0,8
100,0
88,8
x
x

x
118,2
119,2
116,0
91,7
99,0
92,6
91,0
x
x

4. Bilans.
Bilans Wojewódzkiego Funduszu za 2008 r. został
zbadany przez biegłego rewidenta i przyjęty bez zastrzeżeń.
Tab. 6 Bilans.

Stan na
Stan na
Wskaźnik
Wskaźnik
Dynamika
31.12.2007
31.12.2008
struktury (w %)
struktury (w %)
(w %)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
3
4
5
6
7
254 188
100,0
276 808
100,0
108,9
168 724
66,4
185 312
66,9
109,8
25
0,0
28
0,0
112,0
126
0,1
362
0,1
287,3
167 354
65,8
183 697
66,4
109,8
1 219
0,5
1 225
0,4
100,5
0
85 464
62 982
22 480

0,0
33,6
24,8
8,8

0
91 496
65 138
26 356

0,0
33,1
23,6
9,5

107,1
103,4
117,2

2
254 188
253 900
223 494
3
6 989
23 414

0,0
100,0
99,9
87,9
0,0
2,8
9,2

2
276 808
276 617
246 907
3
6 989
22 718

0,0
100,0
99,9
89,2
0,0
2,5
8,2

100,0
108,9
108,9
110,5
100,0
100,0
97,0

288
288
0

0,1
0,1
0,0

191
191
0

0,1
0,1
0,0

66,3
66,3
0,0

Wartość majątku Wojewódzkiego Funduszu na
koniec 2008 r. wyniosła 276 808 tys. zł, z tego aktywa
trwałe stanowiły 66,9%, a aktywa obrotowe 33,1%.
Główną pozycję w pasywach stanowiły fundusze
własne – 276 617 tys. zł, w tym fundusz statutowy
wynosił 246 907 tys. zł, tj. 89,2% ogólnej wartości
pasywów. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił
wzrost funduszy własnych o 8,9%.
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
jest dobra. W roku 2008 utrzymana została tendencja
wzrostowa funduszu statutowego, który nominalnie
wzrósł o 23 413 tys. zł oraz sumy bilansowej, która
zwiększyła się o 22 620 tys. zł.

II. Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu na
zadania proekologiczne.
1. Realizacja pomocy finansowej w formie
pożyczek, dotacji i przekazania środków finansowych.
Wojewódzki Fundusz, realizując zadania ustawowe
w zakresie dofinansowywania przedsięwzięć dotyczących
ochrony środowiska, w 2008 r. przyjął 656 wniosków o
dofinansowanie na łączną kwotę 266 556 tys. zł, z tego:
- 438 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę
58 472 tys. zł,
- 218 wniosków o udzielenie pożyczek na łączną
kwotę 208 084 tys. zł.
Tab. 7 Struktura
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zgłoszonego zapotrzebowania na środki ekologiczne w 2008 r.
Ilość
Kwota (w tys. zł)
zgłoszonych wniosków
Struktura
Lp.
Wyszczególnienie
wniosków
dotacje
dotacje
(w %)
/przekazanie pożyczki ogółem /przekazanie pożyczki ogółem
środków
środków
1
Edukacja ekologiczna
282
0
282
6 130
0
6 130
2,3
2
Gospodarka wodna
7
37
44
4 275
33 743
38 018
14,3
3
Monitoring
14
0
14
6 115
0
6 115
2,3
4
Ochrona powietrza
19
73
92
8 926
58 447
67 373
25,3
5
Ochrona przyrody
93
1
94
8 706
200
8 906
3,3
6
Ochrona wód
4
73
77
2 812 104 215 107 027
40,2
7
Ochrona powierzchni ziemi
7
17
24
11 750
6 730
18 480
6,9
8
Poważne awarie
7
16
23
8 868
4 239
13 107
4,9
9
Pozostałe
5
1
6
890
510
1 400
0,5
RAZEM
438
218
656
58 472 208 084 266 556
100,0
W ujęciu wartościowym najwięcej wniosków
dotyczyło dofinansowania zadań związanych z ochroną
wód. W tej dziedzinie wnioskowano o dofinansowanie
w wysokości 107 027 tys. zł, tj. 40,2% ogólnej kwoty
złożonych wniosków. W dalszej kolejności znalazły się
wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć na ochronę powietrza
– 67 373 tys. zł, tj. 25,3%, gospodarkę wodną – 38 018 tys. zł,
tj. 14,3%, oraz ochronę powierzchni ziemi – 18 480 tys.
zł, tj. 6,9%. Udział pozostałych dziedzin w strukturze
złożonych wniosków stanowił łącznie 13,3% (Tab. 7).
Wnioski zgodne z Kryteriami wyboru przedsięwzięć
finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
i obowiązującymi Zasadami udzielania pomocy
finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

które zostały uznane za szczególnie ważne dla
środowiska naturalnego w regionie, zostały ujęte na
Liście zadań do dofinansowania na rok 2008.
Dofinansowanie udzielane było na podstawie umów
cywilno-prawnych.
W 2008 r. zawarto 501 umów na łączną kwotę
98 615 tys. zł, z tego:
- 334 umowy dotacji i przekazania środków
finansowych na kwotę 11 557 tys. zł, tj. 11,7%
łącznej kwoty zawartych umów,
- 167 umów pożyczek na kwotę 87 058 tys. zł, tj.
88,3% łącznej kwoty zawartych umów.
Tab. 8 Struktura dofinansowania udzielonego
podstawie zawartych w 2008 r. umów

na

Ilość

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kwota (w tys. zł)
zawartych umów
Wyszczególnienie
dotacje
dotacje
struktura
/przekazanie pożyczki ogółem /przekazanie pożyczki ogółem
(w %)
środków
środków
Edukacja ekologiczna
226
0
226
1 831
0
1 831
1,9
Gospodarka wodna
4
30
34
2 204
13 094 15 298
15,5
Monitoring
6
0
6
1 442
0
1 442
1,5
Ochrona powietrza
7
50
57
673 25 334 26 007
26,3
Ochrona przyrody
79
1
80
2 228
187
2 415
2,4
Ochrona wód
1
61
62
500 42 190 42 690
43,3
Ochrona powierzchni ziemi
3
10
13
715
2 360
3 075
3,1
Poważne awarie
3
15
18
1 700
3 893
5 593
5,7
Pozostałe
5
0
5
264
0
264
0,3
RAZEM
334
167
501
11 557
87 058 98 615
100,0

Największa liczba zawartych umów w 2008 r.
dotyczyła dofinansowania zadań z zakresu edukacji
ekologicznej - 226 umów. Na zadania w dziedzinie
ochrony przyrody zawarto 80 umów, ochrony wód 62 umowy, ochrony powietrza - 57 umów, gospodarki
wodnej - 34 umowy.
Największy udział finansowy w 2008 r. miały
umowy, w ramach których dofinansowywano zadania
mające na celu ochronę wód - 43,3%. Poza tym wysoki

udział wartościowy miały umowy na zadania z zakresu
ochrony powietrza - 26,3% oraz gospodarki wodnej - 15,5%.
Zgłoszone w formie wniosków zapotrzebowanie na
środki finansowe w kwocie 266 556 tys. zł zostało
zrealizowane w formie zawartych umów o udzielenie
pomocy finansowej w wysokości 98 615 tys. zł, co
stanowiło 37,0% zgłoszonych potrzeb (pożyczki 41,8%,
dotacje 19,8%). Struktura zawartych umów pożyczek
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w ujęciu dziedzinowym była zbliżona do struktury
Tab. 9 Struktura złożonych
wniosków o pożyczki
i zawartych umów
pożyczek w ujęciu
dziedzinowymDziedzina

Poz. 962

zgłoszonego zapotrzebowania, co obrazują poniższe tabele.

Wartość
Wartość
Struktura
złożonych zawartych
wniosków
wniosków
umów
(w %)
(tys. zł)
(tys. zł)

Struktura
umów
(w %)

Gospodarka wodna

33 743

13 094

16,2

15,0

Ochrona powietrza

58 447

25 334

28,1

29,1

200

187

0,1

0,2

104 215

42 190

50,1

48, 5

Ochrona powierzchni ziemi

6 730

2 360

3,2

2,7

Poważne awarie i pozostałe

4 749

3 893

2,3

4,5

208 084

87 058

100,0

100,0

Ochrona przyrody
Ochrona wód

RAZEM

Tab. 10 Struktura złożonych wniosków o dotacje i zawartych umów dotacyjnych w ujęciu dziedzinowym

Dziedzina

Wartość
Wartość
struktura struktura
złożonych zawartych
wniosków umów
wniosków
umów
w%
w%
(tys. zł)
(tys. zł)

Edukacja ekologiczna

6 130

1 831

10,5

15,9

Gospodarka wodna

4 275

2 204

7,3

19,0

Monitoring

6 115

1 442

10,5

12,5

Ochrona powietrza

8 926

673

15,3

5,8

Ochrona przyrody

8 706

2 228

14,9

19,3

Ochrona wód

2 812

500

4,8

4,3

11 750

715

20,1

6,2

8 868

1 700

15,2

14,7

890
58 472

264
11 557

1,5
100,0

2,3
100,0

Ochrona powierzchni ziemi
Poważne awarie
Pozostałe
RAZEM

W
ujęciu
podmiotowym
pomoc
finansowa
Wojewódzkiego Funduszu przedstawiała się następująco:
- dofinansowanie jednostek samorządowych - 76,6%,
- dofinansowanie jednostek budżetowych - 5,0%,
- dofinansowanie przedsiębiorców - 13,8%,
- dofinansowanie innych jednostek, tj. fundacji,
stowarzyszeń i in. - 4,6%.
Dofinansowanie udzielane przedsiębiorcom było
rozpatrywane z punktu widzenia dopuszczalności
udzielenia pomocy publicznej. Wsparcie udzielone
dwudziestu pięciu przedsiębiorcom zostało przyznane
w ramach pomocy de minimis. Pomoc ta wyrażona
w ekwiwalencie dotacji brutto wyniosła 1 002 tys. zł.
2. Umorzenia.
Umorzenie pożyczki jest możliwe po spełnieniu
określonych warunków. Podstawowe znaczenie ma
osiągnięcie
planowanego
efektu
rzeczowego
i ekologicznego w terminach wskazanych w umowie.
Decyzje o umorzeniu podejmowała Rada Nadzorcza
na podstawie składanych przez pożyczkobiorców
wniosków zaopiniowanych przez Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu. Podstawowe stopy umorzenia wynosiły 30%
oraz 40% (dla podmiotów prowadzących działalność

w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
oświaty,
kultury,
bezpieczeństwa
publicznego,
realizujących zadania pozostające w związku z wyżej
wymienioną działalnością oraz zadania międzygminne,
na dofinansowanie których zawarto umowy przed
31 grudnia 2005 r.).
Dla umów zawartych w roku 2008 Zasady udzielania
pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu nie dopuszczają: umorzenia pożyczek
płatniczych, pożyczek, których umowny okres spłaty
nie przekracza dwóch lat, pożyczek udzielonych
kontrahentom, którym udzielono dofinansowania na to
samo przedsięwzięcie ze środków zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi oraz ze środków Fundacji
EKOFUNDUSZ, pożyczek udzielonych na sporządzenie
dokumentacji projektowej (chyba, że przedsięwzięcie
objęte tą dokumentacją zostało zrealizowane).
W 2008 r. wpłynęło 128 wniosków o umorzenie
pożyczek i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
Łączna wartość umorzeń wyniosła 11 391 tys. zł. Kwota
umorzeń w 2008 r. wyniosła 30,3% kwoty udzielonych
pożyczek.
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Wysokość i strukturę
przedstawia poniższa tabela:

udzielonych

umorzeń

Ogółem:
Ochrona powietrza
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona wód
Poważne awarie
Gospodarka wodna

Wartość umów Umorzona Procent
(w tys. zł)
kwota
umorzenia
(w tys. zł) pożyczek
objętych umorzeniem
128
37 648
11 391
30,3
29
6 071
2 043
33,7
10
3 401
882
25,9
59
22 377
6 656
29,7
7
1 164
433
37,2
23
4 635
1 377
29,7

W ujęciu dziedzinowym w okresie sprawozdawczym
najwięcej umorzono pożyczek udzielonych na zadania
z zakresu ochrony wód. Ich udział w strukturze
umorzeń wyniósł 58,4%. W ujęciu podmiotowym
przeważały
umorzenia
pożyczek
udzielonych
jednostkom samorządu terytorialnego i wyniosły one
9 874 tys. zł, tj. 86,7% ogólnej kwoty umorzeń.
Dla dziesięciu przedsiębiorców umorzenie pożyczki
stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu przepisów o
pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Została
ona udzielona wyłącznie w ramach pomocy de minimis,
a jej wartość wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto
wyniosła 1 214 tys. zł.
3. Nagrody.
W roku 2008 Wojewódzki Fundusz przyznał również
nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 45 tys. zł.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przyznał gminie
Pruszcz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za
zajęcie II miejsca w konkursie pn. Polska wolna od azbestu
organizowanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Ponadto nagrody pieniężne w łącznej wysokości 25
tys. zł otrzymały jednostki wyróżniające się w 2008 r.
w selektywnej zbiórce odpadów, uhonorowane w Konkursie
Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu, tj.:
- gmina Szubin – 10 tys. zł,
- gmina Sośno, gmina Żnin oraz Tucholski Park
Krajobrazowy – po 5 tys. zł.
4. Realizacja pomocy finansowej w formie dopłat
do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych
przez BOŚ SA.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu w 2008 r. dofinansowywał w formie
Lp.

Nazwa oddziału

1 Oddział we Włocławku
2 Oddział w Bydgoszczy
3 Oddział w Toruniu
Razem

Poz. 962

Tab. 12 Umorzenia w roku 2008

Liczba umów

Lp. Dziedzina
I.
1
2
3
4
5

– 2033 –

Struktura
umorzeń
w ujęciu wart.
100,0
17,9
7,8
58,4
3,8
12,1

dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych
inwestycje proekologiczne realizowane przede wszystkim
przez osoby fizyczne i małych przedsiębiorców.
Pomocy udzielano na podstawie umowy podpisanej
w dniu 22 czerwca 2006 r. między Wojewódzkim
Funduszem a oddziałami Banku Ochrony Środowiska
SA w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Pomoc
realizowana była w oparciu o linie kredytowe
obejmujące dofinansowaniem następujące inwestycje:
- energooszczędne dotyczące ogrzewania i ciepłej
wody,
- energooszczędne dotyczące docieplenia budynków,
- dotyczące budowy płyt obornikowych oraz
zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,
- zagospodarowania odpadów,
- dotyczące budowy małych i przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej,
- dotyczące uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji
biomasy oraz związane z produkcją biomasy,
- związane z konserwacją parków w zespołach
pałacowo-parkowych i dworsko-parkowych,
- w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie w 2008 r. w formie dopłat do
oprocentowania kredytów na podstawie umów zawartych
z oddziałami BOŚ SA wyniosło 2 516 tys. zł, z tego: dla
Oddziału w Toruniu 905 tys. zł, dla Oddziału we
Włocławku 706 tys. zł i Oddziału w Bydgoszczy 905 tys. zł.
Oddziały BOŚ SA zawarły w 2008 r. 266 umów
udzielając kredytów na kwotę 24 701 tys. zł.
Tab. 13 Kredyty preferencyjne udzielone przez oddziały
BOŚ S.A.

Liczba podpisanych Wartość udzielonych
umów
kredytów (tys. zł)
38
3 797
108
12 819
120
8 085
266
24 701

Uruchomione w 2008 r. kredyty przyniosły wymierne
efekty ekologiczne. W szczególności zmniejszono
zużycie energii cieplnej, co skutkowało zmniejszeniem
emisji zanieczyszczeń energetycznych do atmosfery.
Wstawiono 1 338 okien termoizolacyjnych oraz
docieplono 163 351 m2 ścian zewnętrznych budynków,

stropów i dachów. W zakresie energii odnawialnej
wybudowano między innymi 7 elektrowni wiatrowych
oraz zainstalowano kolektory słoneczne o powierzchni
81,09 m2.
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III. Efekty ekologiczne uzyskane w 2008 r. w wyniku
realizacji przedsięwzięć dofinansowanych przez Wojewódzki
Fundusz.
Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu na
realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w roku
2008 wniosła łącznie 106 806 tys. zł i złożyły się na nią
wypłaty z tytułu umów pożyczek, dotacji i przekazania
środków finansowych zawartych w 2008 r. oraz w latach
poprzednich i dopłaty do oprocentowania kredytów
preferencyjnych. Efekty uzyskane w poszczególnych
dziedzinach przedstawione zostały poniżej.
1. Ochrona wód i gospodarka wodna.
Na zadania z tej dziedziny wydatkowano łącznie
58 907 tys. zł, co stanowiło 56,5% ogólnej kwoty
przeznaczonej na ochronę środowiska. Dofinansowaniem
objęto: zbiorcze systemy kanalizacyjne miast i wsi
z przepompowniami ścieków i kolektorami przesyłowymi,
modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków, budowę
oczyszczalni przyzagrodowych oraz przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki wodnej, a zwłaszcza systemy
ujmowania i uzdatniania oraz dystrybucji wody pitnej
dla ludności.
W roku 2008 zrealizowano przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu w sumie 606 przedsięwzięć,
z tego:
- budowę i modernizację 4 oczyszczalni ścieków,
- budowę 516 oczyszczalni przyzagrodowych,
- budowę 47 systemów kanalizacyjnych,
- realizację 39 inwestycji z zakresu gospodarki wodnej.
W zakresie oczyszczania ścieków inwestycje
polegały na modernizacji istniejących obiektów oraz
budowie oczyszczalni zagrodowych na terenach
o rozproszonej zabudowie. W ramach modernizacji
wprowadzano rozwiązania technologiczne mające na
celu obniżenie ładunków zanieczyszczeń zawartych
w ściekach oczyszczonych.
W 2008 r., w ramach przedsięwzięć dofinansowywanych
ze środków Wojewódzkiego Funduszu, zakończono
modernizację lub budowę 520 oczyszczalni ścieków (w
tym 516 oczyszczalni zagrodowych) o łącznej
przepustowości 9 116,06 m3/dobę.
Zrealizowane zadania umożliwiają obniżenie
ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód
powierzchniowych lub do ziemi:
BZT5 - o 823 kgO2/dobę,
zawiesina ogólna - o 116 kg/dobę,
azot ogólny - o 73 kg N/dobę,
oraz zachowanie podstawowych wskaźników zanieczyszczeń
zawartych w ściekach oczyszczonych zgodnie
z pozwoleniem wodno-prawnym.
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych
do wód ma pozytywny wpływ na zachowanie ich
czystości,
zmniejszenie
zagrożenia
eutrofizacją
i poprawę warunków życia organizmów wodnych.
Dofinansowaniem w zakresie kanalizacji objęto
przede wszystkim zadania ujęte w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jego realizacja
jest wypełnieniem postanowień zawartych w Traktacie
Akcesyjnym w obszarze Środowisko. Realizacja kanalizacji
powoduje dociążenie istniejących oczyszczalni ścieków
co ma wpływ na poprawę parametrów ścieków
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oczyszczonych oraz zmniejszenie kosztu jednostkowego
ich oczyszczania.
W grupie zadań obejmujących systemy kanalizacyjne
w 2008 r. zrealizowano:
1) sieci kanalizacyjne na terenie miast - 13 zadań;
2) kolektory sanitarne przesyłowe na terenie gmin 5 zadań;
3) sieci kanalizacyjne na terenie miejscowości,
będących siedzibami gmin - 7 zadań;
4) sieci kanalizacyjne zrealizowane przez gminy
w pozostałych miejscowościach - 21 zadań;
5) pozostałe zadania - przyłącze kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wykonane przez podmiot gospodarczy.
Efektem dofinansowania tej dziedziny jest:
- oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej
o długości ogółem 128 707 m, z tego:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 49 469 m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej: 62 537 m,
- przyłączy kanalizacyjnych: 16 701 m,
- oddanie do użytku kanalizacji deszczowej
o długości ogółem 10 421 m,
- oddanie do użytku przepompowni ścieków
ogółem 159 szt. o wydajności 1 052 m3/godz., z tego:
- sieciowych - 45 szt. o wydajności 976 m3/godz.,
- przyzagrodowych - 114 szt. o wydajności
76 m3/godz.,
- dociążenie istniejących oczyszczalni ściekami
w ilości 2 293 m3/dobę,
- likwidacja 1 015 szamb.
Oprócz punktowych źródeł zanieczyszczeń na
jakość wód powierzchniowych i podziemnych mają
wpływ zanieczyszczenia obszarowe pochodzące
z rolnictwa. Dla ich ograniczenia w 2008 r. Wojewódzki
Fundusz wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą
podjęli inicjatywę udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji dla rolników, którzy mając kwaśne
gleby, przeprowadzą ich wapnowanie. Na ten cel
przeznaczono 500 tys. zł, z czego w 2008 r.
wykorzystano 374 tys. zł. Maksymalna kwota
dofinansowania dla jednego rolnika wynosiła 2 tys. zł.
Zabieg polegał na wprowadzeniu do gleby związków
wapnia w postaci tlenku wapnia (CaO) w celu ich
odkwaszenia oraz poprawienia właściwości fizycznych.
Podwyższenie pH gleb powoduje zwiększenie
przyswajania składników pokarmowych przez rośliny
i zmniejszenie wypłukiwania azotu do wód
powierzchniowych i podziemnych. Działania te są
szczególnie wskazane na obszarach szczególnie wrażliwych
na zanieczyszczenia azotu wskazanych rozporządzeniami
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Wapnowaniem objęto obszar ok. 3 tys. ha.
Wojewódzki Fundusz dofinansował także przedsięwzięcia
dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, retencji
wodnej, budowy i modernizacji sieci wodociągowych
oraz stacji uzdatniania wody. Szczególnie ważne jest
zaopatrzenie ludności w dobrej jakości wodę pitną.
Istniejące studnie kopane często dostarczają wodę
o ponadnormatywnej zawartości żelaza, manganu
i bakterii coli i z tego względu niezdatną do picia.
Przy współudziale środków z Wojewódzkiego
Funduszu w roku 2008 z tej dziedziny zrealizowano
następujące zadania:
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1) przebudowa urządzeń przeciwpowodziowych doliny
Grabowo-Świecie dla ochrony terenu o powierzchni
3 880 ha;
2) zwiększenie retencjonowania wody w istniejących
zbiornikach wodnych na terenie gminy Grudziądz
i Rogóźno poprzez odbudowę urządzeń wodnych
rzeki Pręczawy;
3) budowa, rozbudowa, modernizacja ujęć i stacji
uzdatniania wody pitnej na terenie gmin (12 zadań);
4) budowa sieci wodociągowej z przyłączami na
terenie gmin (20 zadań);
5) budowa wodociągu przesyłowego na terenie gmin
(4 zadania);
6) regulacja i odbudowa rzeki Pręczawy i Strugi
Łysomickiej.
Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku realizacji
tych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
- przyrost retencji wodnej o 93 000 m3,
- regulacja i odbudowa rzek na długości 9 882 m,
- budowa sieci wodociągowej o długości 153 200 m,
- zwiększenie wydajności ujęć i stacji uzdatniania
wody o 5 963 m3/dobę.
2. Ochrona powietrza.
Wojewódzki Fundusz na ochronę powietrza w 2008 r.
wydatkował kwotę 29 585 tys. zł, co stanowiło 28,4%
łącznej kwoty dofinansowania.
Pomocą objęto następujące przedsięwzięcia z zakresu:
1) oszczędzania energii cieplnej poprzez termomodernizację
budynków - Wojewódzki Fundusz dofinansował
zadania tego rodzaju zrealizowane przez:
- gminy – 13 zadań,
- powiaty – 5 zadań,
- pozostałe podmioty – 10 zadań;
2) zmiany czynnika grzewczego z węgla na gaz,
energię elektryczną lub ekogroszek – 4 zadania;
3) alternatywnych źródeł energii – przy udziale
środków Wojewódzkiego Funduszu oddano do
użytku elektrownię wiatrową o mocy 150 kW
w Fabiankach;
4) zmian technologii produkcji, mających wpływ na
obniżenie emisji zanieczyszczeń, wymiany urządzeń
oczyszczających spaliny, modernizacji systemów
ciepłowniczych, likwidacji lokalnych źródeł emisji,
hermetyzacji urządzeń i podłączenia do miejskich
sieci ciepłowniczych – 4 zadania.
Efekt ekologiczny w dziedzinie ochrony atmosfery
przedstawia się następująco:
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych
do atmosfery o następujące wielkości:
pyły - 271 Mg/rok,
dwutlenek siarki - 22 Mg/rok,
dwutlenek azotu - 4 Mg/rok,
tlenek węgla - 34 Mg/rok,
dwutlenek węgla – 3 360 Mg/rok,
sadza - 0,4 Mg/rok,
benzo(a)piren - 0,02 Mg/rok,
- likwidacja lokalnych kotłowni węglowych - 19 sztuk,
- roczna oszczędność zużycia ciepła – 16 990 GJ/rok,
- wykonanie sieci ciepłowniczej - 1 900 m.
3. Ochrona powierzchni ziemi.
Na zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi
w roku 2008 wydatkowano 4 751 tys. zł, tj. 4,6%
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łącznej pomocy finansowej. W roku 2008 zrealizowano
z tej dziedziny między innymi następujące przedsięwzięcia:
1) składowiska odpadów komunalnych:
- miasto Toruń – rozbudowa systemu odgazowania
składowiska odpadów komunalnych przy
ul. Kociewskiej,
- gmina Kruszwica - zamknięcie i rekultywacja
składowiska odpadów w miejscowości Skotniki;
2) wdrożenie systemu zorganizowanej i selektywnej
zbiórki, odzysku oraz zagospodarowania odpadów:
- doposażenie
miast
Lipna
i
Tucholi
w specjalistyczne środki transportu,
- zakup pojemników na odpady komunalne dla
gmin powiatu żnińskiego oraz gminy Dąbrowa
Biskupia;
3) usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych:
- likwidacja mogilnika w Bożacinie i rekultywacja
terenu przez gminę Rogowo etap I,
- usunięcie i przekazanie do utylizacji substancji
niebezpiecznych przez UMK w Toruniu
i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy.
W wyniku oddania do użytku powyższych inwestycji
łączny efekt rzeczowy i ekologiczny przedstawia się
następująco:
- unieszkodliwienie
odpadów
niebezpiecznych
w ilości 152 Mg,
- zwiększenie możliwości zorganizowanej zbiórki
odpadów w ilości 4 507 Mg/rok,
- zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki
odpadów w ilości 1 516 Mg/rok,
- zbiórka i regranulacja odpadów z folii PE w ilości
50 Mg/rok,
- ujęcie i wykorzystanie biogazu w ilości 1200 000 m3/rok,
- rekultywacja terenu o powierzchni 1,98 ha.
4. Ochrona przyrody.
Celem ochrony przyrody jest utrzymanie na chronionym
obszarze naturalnych procesów przyrodniczych
i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności
biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego,
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów,
kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec
przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego
zasobów i składników przyrody. Mając na uwadze ogromne
znaczenie ochrony zasobów przyrodniczych województwa
kujawsko-pomorskiego, Wojewódzki Fundusz wspiera
finansowo szereg przedsięwzięć z tego zakresu.
W roku 2008 na ochronę przyrody wydatkowano
łącznie kwotę 2 013 tys. zł, tj. 1,9% całkowitej pomocy
finansowej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz
i 15,0% środków dotacyjnych ogółem. Dofinansowaniem
objęto szereg przedsięwzięć realizowanych w ramach
konserwatorskiej ochrony przyrody:
- konserwację i pielęgnację pomników przyrody i alei
pomnikowych,
- czynną ochronę rezerwatów roślin kserotermicznych
- Skarpy i Łąki Ślesińskie, Zbocza Płutowskie
i Kulin,
- aktualizację dokumentacji obszarów chronionych dostosowanie treści planów ochrony parków
krajobrazowych do obowiązujących przepisów
prawnych (Górznieńsko-Lidzbarskiego, Krajeńskiego,
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Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
oraz Wdeckiego),
- aktualizację dokumentacji obszarów chronionych dostosowanie treści planów ochrony rezerwatów do
obowiązujących przepisów prawnych, m.in. leśnych:
„Dziki Ostrów”, „Jamy” i „Kępa Bazarowa”,
florystycznych: „Cisy Staropolskie”, „Rejna”
i „Śnieżynka”, oraz faunistycznych: „Bagno
Głusza”, „Rzeka Drwęca”, „Jezioro Wieleckie”,
- działania interwencyjne polegające m.in. na
zapobieganiu
szkodom
wyrządzanym
przez
zwierzęta objęte ochroną gatunkową, głównie bobry.
Ponadto dofinansowano:
- restytucję ryb drapieżnych (szczupak, sum, sandacz)
i łososiowatych (troć, łosoś, sieja) oraz jesiotra
ostronosego,
- restytucję sokoła wędrownego prowadzoną przez
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,
- ochronę in situ i ex situ starych odmian drzew
owocowych
na
terenie
Zespołu
Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
- rewaloryzację parków zabytkowych w Lubostroniu,
Toruniu, Wydrznie, Skrwilnie i Bydgoszczy
(Arboretum UKW),
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie gmin:
Świekatowo, Kcynia, Mrocza, Lubiewo, Sadki,
Białe Błota, Nakło n/Notecią, Świecie n/Wisłą,
Cekcyn, Kęsowo, Solec Kujawski, Kruszwica,
Janikowo, Inowrocław, Pakość, Gąsawa, Bydgoszcz,
Stolno, Chełmża, Boniewo, Tłuchowo, Zakrzewo,
Brześć Kujawski, Chodecz, Choceń, Nieszawa,
Włocławek, Piotrków Kujawski, Kowalewo
Pomorskie, Brodnica,
- promowanie walorów przyrodniczych i obszarów
chronionych województwa poprzez wydawnictwa
i programy telewizyjne.
Zadania, których realizację Wojewódzki Fundusz
dofinansował w 2008 r., służyły poprawie lub
zachowaniu obecnego stanu zespołów roślinnych,
przywracaniu równowagi biologicznej w ekosystemach.
W przypadku obiektów prawnie chronionych i na
obszarach objętych ochroną konserwatorską Wojewódzki
Fundusz wspierał finansowo działania bezpośrednie,
dające w efekcie poprawę jakości ekosystemu lub
dokumentacyjne, stwarzające podstawy do dalszych
działań na rzecz ochrony przyrody.
5. Monitoring stanu środowiska.
Monitoring środowiska stanowi system pomiarów,
ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
Gromadzone informacje służą wspomaganiu działań na
rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne
informowanie organów administracji i społeczeństwa o:
- jakości elementów przyrodniczych (dotrzymywaniu
standardów jakości środowiska, obszarów występowania
przekroczeń),
- występujących zmianach jakości elementów
przyrodniczych (przyczynach zmian).
W 2008 r. na zadania z zakresu monitoringu
środowiska przekazano środki finansowe w łącznej
kwocie 1 400 tys. zł, co stanowi 1,3% całkowitej
pomocy finansowej udzielonej przez Wojewódzki

Poz. 962

Fundusz i 11,5% kwoty środków dotacyjnych ogółem.
Dofinansowaniem objęto następujące zadania w ramach
monitoringu środowiska prowadzone przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:
- monitoring regionalny województwa kujawskopomorskiego,
- zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego
prowadzony w Stacji Bazowej w Koniczynce,
- monitoring wód na obszarach wrażliwych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia
rolniczego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
uzyskał także wsparcie na doposażenie laboratoriów
w aparaturę kontrolno-pomiarową i sprzęt pomocniczy,
który przyczynia się do zapewnienia wysokiej jakości
badań zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.
Ponadto Wojewódzki Fundusz dofinansował druk
wydawnictwa pt.: Raport o stanie środowiska województwa
kujawsko-pomorskiego w 2007 r. Informacje uzyskane
w ramach monitoringu wykorzystywane są przez
jednostki administracji rządowej i samorządowej dla
potrzeb zarządzania środowiskiem za pomocą takich
instrumentów prawnych, jak na przykład: postępowania
w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji
lub energii, programy i plany ochrony środowiska,
plany zagospodarowania przestrzennego.
6. Edukacja ekologiczna.
Edukacja ekologiczna ma na celu kształtowanie
i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania
środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z Listą przedsięwzięć
priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok
2008 w ramach edukacji ekologicznej dofinansowane
zostały przede wszystkim programy edukacyjne
i konkursy dotyczące ochrony środowiska skierowane
do dzieci i młodzieży. Edukację ekologiczną
dofinansowywano w formie dotacji i przekazania
środków finansowych. Na ten cel przeznaczono 1 782
tys. zł, co stanowi 1,7% pomocy finansowej udzielonej
przez Wojewódzki Fundusz i 14,6% kwoty środków
dotacyjnych ogółem. Dofinansowywano działania
w zakresie edukacji ekologicznej prowadzone między
innymi przez szkoły, specjalistyczne placówki
edukacyjne, jednostki samorządu terytorialnego
a także przez organizacje ekologiczne i społeczne.
W 2008 r. z udziałem środków Wojewódzkiego
Funduszu zrealizowane zostały bogate oferty
programowe: Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, KujawskoPomorskiej Chorągwi ZHP - HCEE w Funce,
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego TILIA.
Dzięki
wsparciu finansowemu Wojewódzkiego
Funduszu doposażono w pomoce dydaktyczne Centrum
Edukacji Ekologicznej prowadzone przy gminie Miasto
Inowrocław. W sprzęt audiowizualny i komputerowy
służący do prowadzenia prelekcji, pogadanek
wyjazdowych został doposażony Polski Klub
Ekologiczny w Toruniu oraz do prowadzenia zajęć
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w salach wykładowych - „Zielona Szkoła” w Goreniu
Dużym, Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu, Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
Wojewódzki Fundusz współfinansował zajęcia
edukacyjne prowadzone przez parki krajobrazowe
województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem
tych zajęć było przekazywanie wiedzy związanej
z ochroną przyrody i kształtowaniem środowiska oraz
kształcenie umiejętności korzystania z tej wiedzy
w praktyce przy jednoczesnym rozwijaniu wrażliwości
przyrodniczej i propagowaniu idei proekologicznych
kształtujących prawidłowe postawy wobec postępującej
degradacji środowiska.
Ponadto współfinansowano konferencje, seminaria,
sympozja i szkolenia realizowane przez organizacje
pozarządowe, administrację samorządową, wyższe
uczelnie, w tym: międzynarodową konferencję pn.
Możliwości inwestycyjne w Polsce szczególnie
w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii zorganizowaną przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, XV Ogólnopolskie Sympozjum
Naukowe pn. Kompleksowe badania i ochrona
środowiska naturalnego – diagnozowanie stanu
środowiska, metody badawcze - prognozy zorganizowane
przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, szkolenie w zakresie
usuwania azbestu na terenie województwa kujawskopomorskiego
zorganizowane
przez
Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy z Państwową
Inspekcją Pracy w Bydgoszczy.
Ważną rolę w edukacji ekologicznej odgrywają
wydawnictwa i czasopisma, podejmujące tematykę
ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz dofinansował
m.in. czasopisma: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych
wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych w Toruniu, Ekologia
i Technika wydawane przez Bydgoskie Towarzystwo
Naukowe, Pod Wiatr wydawane przez Agencję
Wydawniczo-Reklamową MT - Mirosław Twaróg
w Bydgoszczy, Nasze Wody wydawane przez Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, a także
Informator Przyrodniczy - wydawnictwo Ligi Ochrony
Przyrody Okręg w Toruniu, monografię Energia
alternatywna
w województwie kujawsko-pomorskim opracowaną
przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
foldery, broszury i mapki wydawane przez parki
krajobrazowe promujące walory przyrodnicze tych
terenów. Wojewódzki Fundusz dofinansował również
prenumeratę miesięcznika Aura dla 441 szkół z terenu
całego województwa.
Bardzo popularną formą edukacji ekologicznej były
konkursy o tematyce ekologicznej, organizowane
głównie przez placówki oświatowe i samorządy.
Wojewódzki Fundusz partycypował w zakupie nagród
dla uczestników i laureatów tych konkursów. Na ten cel
wydatkowano 231 tys. zł.
Pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu
edukacji ekologicznej uzyskały uczelnie wyższe
funkcjonujące na terenie województwa: Uniwersytet im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
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w
Bydgoszczy,
Wyższa
Szkoła
Informatyki
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
7. Poważne awarie.
Dziedzina poważne awarie obejmuje przedsięwzięcia
mające na celu zapobieganie zdarzeniom mogącym
powodować zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub
środowiska. Na przedsięwzięcia z tego zakresu
Wojewódzki
Fundusz
wydatkował
w 2008 r. 5 588 tys. zł, co stanowiło 5,4% ogółu środków
przeznaczonych na ochronę środowiska. W formie
dotacji i przekazania środków finansowych udzielono
pomocy w wysokości 1 700 tys. zł, co stanowiło 1,7%
ogólnej kwoty udzielonej pomocy. W formie pożyczek
udzielono dofinansowania w wysokości 3 888 tys. zł, co
stanowiło 3,7% ogólnej kwoty udzielonej pomocy.
Środki finansowe na te działania zostały skierowane
do jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, działających
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Na sprzęt specjalistyczny Wojewódzki Fundusz
przekazał Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe
w kwocie 1 000 tys. zł, z czego Komendzie
Wojewódzkiej – 800 tys. zł, a Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - 200 tys. zł.
Ponadto Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych otrzymał 700 tys. zł dotacji. Środki te
przeznaczono głównie na zakup samochodów
z wyposażeniem wykorzystywanym w ratownictwie
chemiczno-ekologicznym.
Z dofinansowania w formie pożyczek na zakup
samochodów oraz specjalistycznego sprzętu do
ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych skorzystało piętnaście
jednostek samorządu terytorialnego. Na ten cel
udzielono pożyczek w łącznej kwocie 3 888 tys. zł.
Pomoc w tej formie otrzymał powiat Sępoleński oraz
następujące gminy: Dąbrowa Chełmińska, Dragacz,
Rogowo, Świekatowo, Barcin, Tuchola, Żnin, Świedziebnia,
Książki, Kowalewo Pomorskie, Wąbrzeźno, Osiek,
miasto Radziejów, Piotrków Kujawski.
8. Pozostałe.
W roku 2008 na pozostałe przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz przeznaczył
264 tys. zł, co stanowiło 0,3% pomocy udzielonej ogółem.
Kwotę tę przeznaczono między innymi na:
- wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej
prognozy zagrożeń jeziora Gopło i jego zlewni
w związku z planowanym uruchomieniem odkrywki
złóż węgla brunatnego „Tomisławice” Kopalni
Węgla Brunatnego „Konin” SA,
- opracowanie nt. Ocena skutków wdrażania Programu
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na
lata 2007-2015 w województwie kujawskopomorskim na jakość wód powierzchniowych
i gruntowych oraz ochronę gruntów organicznych,
- opracowanie programów ochrony powietrza dla
poszczególnych stref wyznaczonych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego,
- tworzenie bazy informatycznej służącej do
zarządzania systemem opłat środowiskowych.
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Wyżej wymienioną pomoc finansową przekazano na
przedsięwzięcia realizowane przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie.
IV. Kontrola wykorzystania pożyczek i dotacji
przyznanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu.
Celem przeprowadzanych kontroli terenowych było
zbadanie i ocena prawidłowości wykorzystania
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska.
Kontrole odbywały się zgodnie z Regulaminem
wykonywania kontroli przez pracowników WFOŚiGW.
Zakres kontroli ustalano indywidualnie dla każdego
przedsięwzięcia. Uzależniony był on od dziedziny
przedsięwzięcia, związanych z nim efektów ekologicznych,
wielkości dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki
Fundusz, etapu realizacji. Dotyczył także zagadnień
wynikłych w trakcie realizacji zadania. Uprawnienia
Wojewódzkiego Funduszu do przeprowadzania kontroli
dofinansowywanych zadań wynikają z treści
zawieranych umów pożyczek, dotacji i przekazania
środków finansowych.
Ogółem przeprowadzono 123 kontrole na terenie
realizacji przedsięwzięć. Na etapie rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie zadań w 2008 r.
przeprowadzono 5 kontroli przedrealizacyjnych. Polegały
one na ocenie stanu faktycznego inwestycji mających na
celu modernizację instalacji z uwzględnieniem
wielkości planowanego do osiągnięcia efektu
ekologicznego, proponowanych rozwiązań technicznych
i zasadności ich kosztów, stanu formalno-prawnego
zadania, zdolności podmiotu do spłaty wnioskowanej
kwoty pożyczki. Na etapie realizacji przedsięwzięć i po
ich zakończeniu przeprowadzono ogółem 118 kontroli.
Kontrolowano między innymi:
- zgodność realizacji zakresu rzeczowego w terenie z
harmonogramami rzeczowo-finansowymi będącymi
załącznikami do umów z Wojewódzkim Funduszem,
- zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięć, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dotrzymanie
terminów umownych osiągnięcia planowanych
efektów rzeczowych i ekologicznych,
- wielkość osiągniętych w wyniku realizacji zadania
efektów ekologicznych i rzeczowych w odniesieniu
do planowanych na etapie zawierania umowy,
- terminowość przekazywania środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu na rzecz wykonawców
robót,
- realizację innych postanowień wynikających
z zawartych umów.
Poza kontrolami terenowymi na bieżąco w siedzibie
Funduszu sprawdzano kompletność i wartość merytoryczną
złożonych dokumentów niezbędnych do podjęcia
decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą o udzieleniu
promesy bądź zatwierdzeniu dofinansowania, kompletność
i wartość merytoryczną wniosków o umorzenie oraz
wnioski o uruchomienie środków finansowych,
sprawozdania końcowe z realizacji zadania i inne.
W zdecydowanej większości przypadków zadania
były realizowane zgodnie z zapisami umowy
z Wojewódzkim Funduszem. Do najczęściej
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stwierdzonych w czasie przeprowadzanych kontroli
uchybień i nieprawidłowości należały zmiany zakresu
rzeczowego bez uzgodnienia z Wojewódzkim
Funduszem, opóźnienia w realizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego, brak sprawozdań z wykonania
zadania z wymaganymi załącznikami, nieterminowe
przekazywanie środków finansowych otrzymanych
z Wojewódzkiego Funduszu na konto wykonawcy.
Po zakończeniu kontroli każdorazowo omawiano jej
wyniki z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub
z osobą przez niego upoważnioną. W przypadku
wystąpienia nieprawidłowości zobowiązywano kontrahenta
do usunięcia stwierdzonych uchybień. W omawianym
okresie wszystkie protokoły z kontroli zostały podpisane
przez kierowników kontrolowanych jednostek bez zastrzeżeń.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
w trakcie realizacji zadań dofinansowywanych ze
środków Wojewódzkiego Funduszu, Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu podejmował stosowne decyzje i działania.
W 2008 r. miało miejsce 8 przypadków wymagających
rozpatrzenia przez Zarząd.
Kontrole zadań dofinansowywanych w formie
dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach
linii kredytowych przeprowadzane były przez Bank
Ochrony Środowiska SA. Wyniki tych kontroli
przekazywano do Wojewódzkiego Funduszu w formie
sprawozdań. W 2008 r. nie stwierdzono uchybień
i nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań
dofinansowywanych w ramach linii kredytowych.
V. Audyt wewnętrzny.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
w Wojewódzkim Funduszu prowadzony jest audyt wewnętrzny.
Audytor Wewnętrzny na podstawie Planu audytu na
rok 2008, przeprowadził zadania audytowe z obszaru
obsługi funduszy pochodzących z Unii Europejskiej
i działalności statutowej. Ponadto, na wniosek Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu przeprowadził
zadanie poza planem audytu z obszaru organizacja
i administracja.
Zadaniem z obszaru obsługi funduszy pochodzących
z Unii Europejskiej był Audyt Zgodności - „Przygotowanie
do obsługi Funduszy Europejskich na lata 2007-2013”
podlegający koordynacji Generalnemu Inspektorowi
Kontroli Skarbowej. Audytor wewnętrzny dokonał
czynności audytowych wraz z zespołem audytowym
składającym się z Inspektorów kontroli skarbowej
powołanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli
Skarbowej. Przedmiotem badania było sprawdzenie
zgodności systemu zarządzania i kontroli w Programie
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz
skuteczności ich funkcjonowania. Wynikiem audytu
była pozytywna opinia o zgodności systemów
zarządzania i kontroli w ramach POIiŚ.
VI. Informacja dotycząca działań związanych
z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii
Europejskiej.
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, realizując zadania
wynikające z obowiązków i kompetencji określonych
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w ustawie Prawo ochrony środowiska, w roku 2008
prowadził gospodarkę finansową w sposób zapewniający
jak największe wykorzystanie niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2008 r. wspomagał
przygotowanie
przedsięwzięć
planowanych
do
dofinansowania ze środków unijnych, współfinansował
projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej, a także dokonywał
oceny projektów zgłoszonych do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w ramach I i II osi
priorytetowej w trybie naboru konkursowego (projekty
o wartości poniżej 25 mln euro). Pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu brali udział w ocenie
projektów w ramach grup roboczych powoływanych
przez Ministerstwo Środowiska.
Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków
unijnych były wspierane w formie pożyczek
preferencyjnych i płatniczych oraz w formie dotacji.
W 2008 r. wypłacono 3 773 tys. zł.

Lp.

Tytuł

1.

Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracji Inowrocław
Ochrona zlewni rzeki
Gąsawki – etap II

2.
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Podpisany 28 maja 2008 r. aneks do Porozumienia
z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji POIiŚ
zwiększył kompetencje Wojewódzkiego Funduszu jako
Instytucji Wdrążającej POIiŚ. Wojewódzkiemu
Funduszowi powierzono dodatkowe zadania, między
innymi zawieranie z wnioskodawcami pre-umów
dotyczących przygotowania projektów indywidualnych,
dokonywanie oceny merytorycznej I stopnia wniosków
składanych przez potencjalnych beneficjentów w trybie
obowiązującym dla projektów indywidualnych oraz
w procedurze konkursowej, prowadzenie kontroli
projektów ad hoc na zlecenie Instytucji Pośredniczącej.
Zgodnie z podpisanym aneksem Wojewódzki Fundusz
współpracuje z Instytucją Pośredniczącą w zakresie
metodyki doboru próby do kontroli procedur zawierania
umów, prowadzi punkt informacyjny, organizuje
szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
współpracuje z mediami, jak również na zlecenie
Instytucji Pośredniczącej organizuje spotkania przedstawicieli
Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających.
W 2008 r. przeprowadzono trzy nabory wniosków
w trybie konkursowym. W pierwszym naborze zostały
złożone dwa wnioski.

Działanie

Wnioskodawca

Koszt całkowity
zadania mln zł

Wnioskowana
kwota dofinansowania ze
środków unijnych mln zł

1.1

gmina Miasto
Inowrocław

3,2

2,5

1.1

gmina Żnin

9,1

6,9

Pozytywnie ocenę formalną przeszedł wniosek gminy Żnin. W drugim naborze zostały złożone dwa wnioski.
Lp.

Tytuł

1.

Budowa i modernizacja
kanalizacji sanitarnej
i deszczowej miasta Chełmży
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki
– etap II

2.

Działanie

Wnioskodawca

Koszt całkowity
zadania (mln zł)

Wnioskowana kwota
dofinansowania ze środków
unijnych (mln zł)

1.1

gmina Miasto
Chełmża

23,7

15,9

1.1

gmina Żnin

8,3

5,1

Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną,
merytoryczną I stopnia i zostały skierowane do dalszej
oceny do Grupy Roboczej. Na opublikowanej przez
Ministerstwo Środowiska liście rankingowej, po ocenie
dokonanej przez Instytucję Wdrażającą, znajdują się na

12 i 13 pozycji z wynikiem 39 punktów. W trzecim
naborze został złożony jeden wniosek.

Lp.

Tytuł

Działanie

Wnioskodawca

Koszt całkowity
zadania
mln zł

Wnioskowana kwota
dofinansowania ze
środków unijnych mln zł

1.

Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracji Włocławek

1.1

MPWiK Sp. z o.o.
Włocławek

83,5

70,9

Wyżej wymieniony wniosek jest w trakcie oceny
formalnej.
Pracownicy Działu Funduszy Europejskich oprócz
oceny projektów zgłoszonych w trybie konkursowym
uczestniczyli w tworzeniu procedur wykonywania
działań związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego
Funduszu jako Instytucji Wdrażającej w ramach
Porozumienia w sprawie realizacji PO IiŚ, zajmowali
się monitoringiem projektów z województwa kujawskopomorskiego, które były umieszczone w 2007 r. na

liście projektów indywidualnych dla PO IiŚ na lata
2007-2013, organizowali spotkania szkoleniowoinformacyjne
z
potencjalnymi
beneficjentami
w zakresie obowiązujących przepisów prawnych
i wytycznych MRR, wykonywali zadania w zakresie
informacji i promocji, sporządzali sprawozdania
z wdrażania PO IiŚ, a także prowadzili i aktualizowali
stronę internetową dotyczącą funduszy unijnych.
W roku sprawozdawczym został przeprowadzony
przez Instytucję Audytową w Wojewódzkim Funduszu
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audyt zgodności systemu zarządzania i kontroli.
Wojewódzki Fundusz uzyskał pozytywną opinię
o zgodności systemów zarządzania i kontroli w ramach
PO IiŚ jako Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową.
W dniu 28 października 2008 r. została przeprowadzona
kontrola systemowa przez zespół kontrolujący
składający się z pracowników Ministerstwa Środowiska,
która zakończyła się pozytywnie.
Prezes Zarządu
Emilia Kawka-Patek
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