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963
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ZARZĄDZENIE Nr 71/09
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa:
1) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do
których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględnienia informacji starosty, o której mowa
w art. 88c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, zwanej dalej „ustawą”;
2) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być
wydane na okres krótszy niż określony we wniosku.
§ 2. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględnienia informacji starosty, o której mowa
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy ono
cudzoziemca
wykonującego
pracę
określoną
w wykazie zawodów i rodzajów pracy, stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.1. Zezwolenie na pracę może być wydane na
okres krótszy, niż wskazany we wniosku, w przypadku,
gdy wniosek:
1) dotyczy cudzoziemca, który w okresie 3 lat
poprzedzających złożenie wniosku o zezwolenie na
pracę przebywał legalnie w Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z wykonywaniem pracy przez
łączny okres poniżej 12 miesięcy lub
2) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia
nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok lub
3) dotyczy
wykonywania
pracy,
za
którą
przewidywane wynagrodzenie nie przekracza 70%
wysokości
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie art. 90 ust. 7 ustawy.
2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie
w przypadkach wskazanych w ust. 1, wynosi
maksymalnie 18 miesięcy.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje się, gdy wniosek dotyczy:
1) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88e ust. 2
ustawy;
2) wykonywania pracy, za którą przewidywane
wynagrodzenie nie przekracza 150% wysokości
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
w województwie, ogłaszanej przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
art. 90 ust. 7 ustawy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda
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załącznik
do zarządzenia nr 71/09
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Wykaz zawodów i rodzajów prac, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga
informacji starosty
Zawód/grupa zawodów*

L.p.

Kod

1.

243101

Archiwista

2.

721304

Blacharz budowlany

3.

522102

Bukieciarz

4.

712301

Cieśla

5.

713101

Dekarz

6.

724402

Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

7.

2234

8.

347101

Florysta

9.

347502

Instruktor dyscypliny sportu

10.

214204

Inżynier budowy dróg

11.

421102

Kasjer handlowy

12.

832301

Kierowca ciągnika siodłowego

13.

311201

Kosztorysant budowlany

14.

7435

15.

235912

Lektor języka angielskiego

16.

235915

Lektor języka niemieckiego

17.

235916

Lektor języka rosyjskiego

18.

322401

Masażysta

19.

816107

Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

20.

734305

Montażysta reprodukcyjny

21.

713603

Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

22.

232108

Nauczyciel języka obcego

23.

233104

Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej

24.

331105

Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu

25.

811102

Operator koparek i zwałowarek

26.

821107

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

27.

346102

Opiekun w domu pomocy społecznej

28.

5131

29.

921103

Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni

30.

721290

Pozostali spawacze i pokrewni

Farmaceuci

Krojczowie

Opiekunki dziecięce
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L.p.

Kod

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

931204
916103
721202
721203
7212
347509
522108
743703
742306
341504
612908
347510
713302
742308
712204
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Zawód/grupa zawodów*

Robotnik mostowy
Sortowacz surowców wtórnych
Spawacz ręczny gazowy
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Spawacze i pokrewni
Sportowiec zawodowy
Sprzedawca w stacji paliw
Tapicer meblowy
Tartacznik
Telemarketer
Trener koni wyścigowych
Trener sportowy
Tynkarz
Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
Zbrojarz
* zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy.
963

964
964

UCHWAŁA Nr XIX/125/2009
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 49,
ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

załącznik
Rady Gminy w Czernikowie
do uchwały nr XIX/125/2009
z dnia 27 lutego 2009 r.

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.

Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernikowo.

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub
przedszkole dla których organem prowadzącym jest
gmina Czernikowo;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 1;
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego;
4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę;
5) uczniu - należy przez to rozumieć także
wychowanka;

§ 3. Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
w Czernikowie nr XII/82/2008 z dnia 3 marca 2008 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Makowski
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6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, oraz w uchwałach Rady Gminy
nr
XXIII/143/2001,
nr
XXIII/175/2005
i nr VI/27/2007;
7) godzinie ponadwymiarowej - należy przez to
rozumieć godziny określone w art. 35 ust. 2 - ustawy
Karta nauczyciela;
8) godzinie doraźnego zastępstwa- należy przez to
rozumieć godziny określone w art. 35 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela;
9) wynagrodzeniu bazowym – należy przez to
rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
kontraktowego posiadającego tytuł magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 2. Warunkiem
przyznania
dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji umiejętności zawodowych,
c) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących
efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
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d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności,
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem;
6. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej.
§ 3.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela,
dyrektora i wicedyrektora nie może być wyższy niż
30% wynagrodzenia bazowego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt – w ramach
posiadanych środków finansowych, na podstawie
kryteriów określonych w § 2 niniejszego regulaminu.
4. Wysokość środków finansowych na dodatki
motywacyjne w jednostce uzależniona jest od ilości
etatów pedagogicznych i wynosi – w odniesieniu do
jednego miesiąca i do jednego zatrudnionego
nauczyciela bądź dyrektora:
1) dla nauczycieli – co najmniej 5% wynagrodzenia
bazowego;
2) dla dyrektorów i wicedyrektorów – co najmniej 10%
wynagrodzenia bazowego;
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 2
Dodatek funkcyjny
§ 4.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym, że:
1) dyrektorowi szkoły liczącej do 7 oddziałów –
w wysokości co najmniej 40% wynagrodzenia bazowego;
2) dyrektorowi szkoły liczącej od 7 do 10 oddziałów wysokości co najmniej 50% wynagrodzenia
bazowego;
3) dyrektorowi szkoły liczącej od 10do 15 oddziałów wysokości co najmniej 60% wynagrodzenia
bazowego;
4) dyrektorowi szkoły liczącej od 15 do 20 oddziałów –
wysokości co najmniej 70% wynagrodzenia
bazowego;
5) dyrektorowi szkoły liczącej 20 i więcej oddziałów –
wysokości co najmniej 80% wynagrodzenia
bazowego;
6) wicedyrektorowi szkoły w wysokości odpowiednio
60% dodatku funkcyjnego dyrektora.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
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3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, dla dyrektora szkoły ustala Wójt, a dla
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze –
dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę
uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
wyniki pracy w szkole oraz warunki lokalowe,
środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
§ 5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny wyliczony
procentowo z wynagrodzenia bazowego, z tym że
nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w placówkach oświatowych
określonych w § 1 pkt 1 w wysokości – 5%
wynagrodzenia bazowego miesięcznie;
2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 30%
wynagrodzenia bazowego miesięcznie;
3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 5%
wynagrodzenia bazowego za każdego nauczyciela
powierzonego opiece.
§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 4 ust 1 i 2. oraz w § 5 powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
Rozdział 3
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych
w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości
dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
§ 8.1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach,
przysługuje w wysokości:
1) 10% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie
indywidualnego
nauczania
dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
2) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim;
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3) 15% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie
zajęć dydaktycznych w klasach w których co
najmniej 25% składu osobowego stanowią dzieci
z upośledzeniem umysłowym;
4) 2% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie
zajęć z wychowania fizycznego w klasach
łączonych.
2. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek,
o którym mowa w ust. 1 i 2, a w razie zbiegu tytułów do
dwóch dodatków przysługuje dodatek wyższy.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w takiej
części, w jakiej godziny pracy w trudnych lub
uciążliwych
warunkach
pracy
pozostają
do
obowiązującego wymiaru godzin.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla
nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Wójt.
5. Dodatki, o których mowa wyżej, wypłaca się
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw
§ 9.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego /łącznie z dodatkiem określonym
w § 8 pkt 1 i 2 jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych określoną zgodnie z ust. 2.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym
mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa
ustala się, w sposób określony w ust. 1.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym, nie przysługuje
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za dni: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
Dzień Edukacji Narodowej.
6. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i zastępstwa dyrektora ustala się
w sposób określony w ust. 1.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 płatne
jest po zrealizowaniu tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin.
§ 10.1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa
w § 9, przydzielone w planie organizacyjnym,
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. 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 uczniów na wycieczki lub na imprezy;
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającej
nie dłużej niż 3 dni;
4) rekolekcjami;
5) udziałem w konferencji metodycznej na podstawie
delegowania;
traktuje
się
jak
zrealizowane
godziny
ponadwymiarowe.
3. Nauczycielom
zajmującym
stanowiska
kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy
nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno opiekuńczych i wychowawczych nie przysługuje z tego
tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
4. W przypadku konieczności stworzenia etatu przy
realizacji różnych pensów dopuszcza się łączenie tych
pensów zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Wszystkie
godziny ponad ustalone w ten sposób pensum stanowią
godziny ponadwymiarowe.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i za godziny zastępstw wypłaca się z dołu.
Rozdział 5
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 11.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły z tym że:
1) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora;
2) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody
organu prowadzącego
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy.
3. Nagrody
nauczycielom
na
podstawie
opracowanych kryteriów przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 –
dyrektor placówki;
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Wójt,
4. Kryteria o których mowa w ust. 3 stanowią
załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 11, są
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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W uzasadnionych przypadkach można przyznać
w innym czasie do wysokości 50% środków
przewidzianych na nagrody.
2. Fakt przyznania nagrody potwierdza się
dyplomem, a jego kopię umieszcza się w tece akt
osobowych nauczyciela.
3. Wniosek o nagrodę Wójta dla nauczycieli
dyrektor składa do 30 września każdego roku, w którym
ma być przyznana nagroda.
Rozdział 6
Dodatek mieszkaniowy
§ 13.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy
Czernikowo i posiadającemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 1% wynagrodzenia
bazowego;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 2%
wynagrodzenia bazowego;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 3% wynagrodzenia
bazowego;
4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie – 4%
wynagrodzenia bazowego.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
a) współmałżonka,
b) rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu nie osiągających dochodu,
c) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu
ukończenia przez nie gimnazjum albo szkoły
ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do
ukończenia 21 roku życia,
d) dzieci będące studentami do czasu ukończenia
studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 26 roku życia.
4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi – Wójt
5. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
6. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nie świadczenia 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
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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
była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
7. W przypadku małżeństw nauczycielskich
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
jednemu
z małżonków.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 14.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze
godzin
przysługuje
wynagrodzenie
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć
określonego w umowie o pracę. W razie zastępowania
nieobecnych
nauczycieli
przez
nauczycieli
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane
godziny zastępstw według zasad ustalonych dla godzin
ponadwymiarowych.

załącznik
do regulaminu wynagradzania nauczycieli
Kryteria przyznawania nagród
§ 1. Nagroda organu prowadzącego lub dyrektora
placówki może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu co najmniej 1 roku w placówce,
posiadającemu aktualną ocenę pracy pedagogicznej co
najmniej dobrą, który wyróżnia się w zakresie
spełniania poniższych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu
potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do
udziału w konkursach, zawodach, przeglądach
i festiwalach powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich lub zajęciem przez uczniów
miejsca laureata w wojewódzkich olimpiadach
przedmiotowych,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami mającymi trudności w nauce
i uczniami niepełnosprawnymi,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole poprzez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach
i spotkaniach,
964
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g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) stosuje nowatorskie i skuteczne metody
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,
j) posiada
wyróżniające
osiągnięcia
w
przygotowaniu
i
przeprowadzaniu
sprawdzianów
i
egzaminów
oraz
w opracowywaniu wyników sprawdzianów
i egzaminów porównawczych między szkołami
w gminie lub kilkoma klasami jednej szkoły
z rekomendacjami dla władz samorządowych
i państwowych dotyczących polityki oświatowej,
k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu
nauczycieli
w
zakresie
diagnozowania
i oceniania;
2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) współorganizuje pomoc i opiekę uczniom
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności
narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu placówki,
rozwija formy współdziałania placówki z rodzicami,
e) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
|z uczniami;
3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych
placówki:
a) wykorzystuje w pracy zawodowej wiadomości
i umiejętności nabyte w zorganizowanych
formach doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela,
c) organizuje
konkursy
interdyscyplinarne
i przedmiotowe lub bierze udział w konkursach
organizowanych przez inne placówki,
d) wskazuje szczególną troskę o powierzone mienie
i estetykę placówki;
4) nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze może
być przyznana nagroda również za:
a) wzorowe prowadzenie placówki,
b) szczególnie gospodarne dysponowanie środkami
określonymi w rocznym planie finansowym,
c) pozastatutową działalność prospołeczną,
d) pozyskiwanie środków pozabudżetowych –
wykorzystywanych na uzupełnienie bazy
materialnej,
e) szczególną dbałość o powierzony obiekt
oświatowy wraz z majątkiem ruchomym.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/226/09
MIEJSKIEJ w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie budżetu na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i
i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2,
art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009
w wysokości 25.049.745 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.409.745 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 640.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 4.821.700 zł zał. nr 5
i dotacje celowe na realizację zadań w drodze
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 42.217 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 11.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009
w wysokości 28.079.439 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 26.203.812 zł, w tym
na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
11.067.934 zł,
b) dotacje 2.802.773 zł,
c) wydatki na obsługę długu 639.400 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości
1.875.627 zł.
3. Wydatki z zakresu zadań zleconych – załącznik
nr 2A
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych programów w latach
2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zadania inwestycyjne na 2009 r. zgodnie
z załącznikiem nr 3A.
6. Przychody i rozchody budżetu zgodnie
z załącznikiem nr 4.
7. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 4.821.700 zł -zał. nr 5
i wydatki związane z realizacją zadań w drodze
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 42.217 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 11.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
163.400 zł i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w wysokości 163.400 zł.
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.029.694 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu
w wysokości 3.029.694 zł z Banku wyłonionego
w drodze przetargu.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40.000 zł;
2) celowe w wysokości 20.000 zł, w tym:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 20.000 zł.
§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:
rachunku
dochodów
własnych:
dochody
w wysokości 29.708 zł, wydatki w wysokości 29.708 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Dotacje podmiotowe w 2009 r. zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 8. Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nie należące do
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem
nr 8.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody 46.000 zł;
2) wydatki 46.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata
następne zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania
zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, określonych w załączniku nr 3;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
3.129.694 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł;
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2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 3.029.694 zł.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 100.000 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.
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§ 15. Wykonanie
Burmistrzowi.

uchwały

powierza

się

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Prusaczyk

§ 14. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do
przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu
wykonania
budżetu
miasta
za
I
półrocze
w szczegółowości uchwały budżetowej.
965
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UCHWAŁA Nr XX/112/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 2 i art. 54 ust. 7 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.2), w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Międzygminnym
Oddziałem w Rypinie Rada Gminy uchwala, co następuje:

3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Skrwilno;
pojęcie to obejmuje również przedszkole.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Skrwilno 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;
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz
wypłacania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego.

§ 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 nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.

§ 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 wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze. zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 5.1. W każdej szkole tworzy się fundusz
przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
w wysokości nie mniejszej niż 3% planowanych
środków wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
zwiększone o środki na dodatki motywacyjne dla
dyrektorów szkół.
2. Przyznanie
nauczycielowi
dodatku
motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole co najmniej 6 miesięcy.
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3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia
kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Przy ustaleniu prawa do dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli lub jego wysokości uwzględnia się:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań, związanych z realizowanym procesem
dydaktycznym;
3) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz
właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkole publicznej;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowanie we współpracy
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku
lokalnym.
5. Przy
ustaleniu
wysokości
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami
wymienionymi w ust. 4 i odnoszącymi się również do
stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności
od spełnienia niżej wymienionych kryteriów,
a w szczególności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły
rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym
i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
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8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw
osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich
i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnątrz.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok.
7. Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż
3% i nie wyższy niż 20% otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania
warunków, o których mowa w § 5, dla nauczycieli
ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora – Wójt.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 6.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze
przewidziane
w statucie danej szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek
funkcyjny
przysługuje
także
nauczycielom
z
tytułu
wykonywania
zadań,
wychowawcy klasy, opiekuna stażu.
3. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielowi,
któremu
czasowo
powierzono
obowiązki dyrektora lub powierzono te obowiązki
w zastępstwie w stawce i na zasadach przewidzianych
dla danego stanowiska lub pełnionej funkcji.
4. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora szkoły – od 10% do 60% otrzymywanego
wynagrodzenia zasadniczego;
2) wicedyrektora szkoły –od 10% do 50%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
3) wychowawcy
klasy4%
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magistra
z przygotowaniem pedagogicznym;
4) opiekuna stażu – 2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela
dyplomowanego,
magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
5. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
6. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły oraz
nauczycielom wskazanym w § 6 ust. 3 ustala wójt.
7. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty
Nauczyciela, w wysokości do 20% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od stopnia trudności realizowanych
prac lub zajęć.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących
zajęcia w klasach łączonych;
2) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie
indywidualne uczniów zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego.
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
5. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 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
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 jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
4. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
5. 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.
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Rozdział 7
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
§ 9.1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody
wójta;
2) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
2. Nagroda, o której mowa w § 10, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który wyróżnia się w pracy
pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej
5 niżej wymienionych 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
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patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
3. Wnioski o nagrodę wójta lub dyrektora szkoły
mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Wnioski o nagrodę wójta składa się w Urzędzie
Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy
składać do dnia 20 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.
6. Wójt oraz dyrektor szkoły może przyznać
nagrodę z własnej inicjatywy.
7. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje się
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach wójt, albo dyrektor szkoły, może przyznać
nagrodę w innym czasie.
8. Wysokość nagrody wójta nie może być wyższa
niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
9. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
być
wyższa
niż
100%
minimalnej
stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
Rozdział 8
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
pracy nie niższym niż połowa tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na
terenie gminy Skrwilno i posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3%;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 4%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 5%;
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o których mowa w § 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) współmałżonka;
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2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
3) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego współmałżonka nie pracujące
dzieci, będące studentami, do czasu ukończenia
studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w § 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi
dodatek
przyznaje
dyrektor,
a dyrektorowi- wójt.
6. Do wniosku, o którym mowa w § 5 nauczyciel
dołącza oświadczenie dotyczące jego stanu rodzinnego
określonego zgodnie z zasadami określonymi w§ 3.
7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa w § 3 nauczyciel powiadamia dyrektora,
a nauczyciel będący dyrektorem wójta. Powiadomienia
nauczyciel dokonuje na piśmie. W przypadku nie
powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny,
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
8. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień
miesiąca od tego dnia.
9. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:
1) w okresie niewykonywania pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby;
3) pobierania zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego,
opieki nad chorym członkiem rodziny;
4) korzystania z urlopu wychowawczego;
5) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej,
w
przypadku
jednak,
gdy
z nauczycielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,
na który umowa ta była zawarta.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi oraz
dyrektorom szkół.
od

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Dz.U. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, oraz
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689 i Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1.

Wiceprzewodnicząca Rady
Teresa Mucha
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,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
1.
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UCHWAŁA Nr XIX/117/2009
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 91d pkt 1 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 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, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Bobrowniki,
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
i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4) wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.

1)

2)

3)
4)

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
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.);
wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina
Bobrowniki.

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół i placówek oświatowych 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 za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca;
3) za 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;
4) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć
dydaktyczno wychowawczych potwierdzanych
wynikami klasyfikacji lub promocji, sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) podnoszenie jakości świadczonej pracy poprzez:
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a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do
wykonywania przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych
urządzeń szkolnych;
3) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych;
4) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły;
5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
3. 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 otoczenie;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych;
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
4. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczycieli
i dyrektorów może wynosić od 0 do 10% pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
6. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje
Wójt Gminy, a nauczycielowi – dyrektor, w granicach
środków przewidzianych w budżecie szkoły.
7. Środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli
danej szkoły stanowią 5% kwoty planowanej na ich
wynagrodzenia zasadnicze.
§ 6. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko lub
wykonującemu funkcję, o którym mowa w § 5
rozporządzenia, przysługuje prawo do dodatku
funkcyjnego w następującej wysokości:

Poz. 967

1) dyrektora szkoły podstawowej liczącej powyżej
7 oddziałów –1450 zł;
2) dyrektora gimnazjum – 1200 zł;
3) dyrektora przedszkola - 525 zł;
4) wicedyrektorowi szkoły –700 zł;
5) wychowawcy klasy:
a) do 10 uczniów - 50 zł,
b) do 20 uczniów - 155 zł,
c) powyżej 20 uczniów - 175 zł;
6) opiekun stażu: - 165 zł.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych
warunkach, określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego za
indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego;
2) w wysokości 20% w klasach łączonych w szkołach
podstawowych.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych
w warunkach określonych w ust. 1.
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, o ile praca w tej
godzinie
została
zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku
szkolnego
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, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub
imprezy,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
§ 9. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8 niniejszej
uchwały.
§ 10.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
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dydaktyczno-wychowawcze
w
wysokości
1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
przeznacza się:
1) 80% kwoty – na nagrody dyrektorów szkół;
2) 20% kwoty – na nagrody Wójta Gminy.
2. Nagrody mają charakter uznaniowy.
3. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji
dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,
nauczycielowi, który spełnia co najmniej 4
z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki nauczania, potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów oraz
zajmowaniem przez uczniów czołowych miejsc
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
zawodach, festiwalach, przeglądach;
2) opracowuje autorskie programy i publikacje;
3) wdraża
nowatorskie
metody
nauczania
i wychowania;
4) wzorowo
organizuje
uroczystości
szkolne
i środowiskowe;
5) organizuje
imprezy
kulturalne,
sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe;
6) organizuje letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci
i młodzieży;
7) zapewnia pomoc i opiekę uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
8) podejmuje działania w celu zapobiegania
i zwalczania narkomanii, alkoholizmu i innych
przejawów patologii społecznej, organizując
również współpracę szkoły z instytucjami,
organizacjami, stowarzyszeniami w tym zakresie;
9) organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły.
4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
5. Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt Gminy.
6. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
7. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
8. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może
być
wyższa
niż
100%
minimalnej
stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
9. Nauczyciel bądź dyrektor szkoły, któremu
została przydzielona nagroda, otrzymuje ją na piśmie,
którego kopię umieszcza się w jego teczce akt
osobowych.
§ 11.1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednoosobowym gospodarstwie domowym 3,5%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4,5%;
967
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3) przy trzech osobach w rodzinie – 6,0%;
4) przy czterech i więcej osób w rodzinie – 7,0%;
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
współmałżonka
oraz
dzieci
pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, który
także jest nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi
dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt
Gminy.
6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły, a dyrektor szkoły-otrzymujący dodatek-Wójta
Gminy. W przypadku nie powiadomienia dyrektora
szkoły lub Wójta o zmianie liczby członków rodziny,
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
8. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) przebywania w stanie nieczynnym.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 13. Traci moc uchwała nr XII/67/2008 Rady
Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku
mieszkaniowego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Gajewski
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UCHWAŁA Nr XX/119/09
RADY GMINY OSIE
z dnia 30 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 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176 poz. 1238 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) , w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Osiu
oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym
„Solidarność” Komisja Międzyszkolna Pracowników
Oświaty w Świeciu uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez gminę Osie, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 z późn. zm.);
2) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z jego
kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego;
4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Osie,
pojęcie to obejmuje również przedszkole.
§ 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 nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca;
3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej;
4) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
do pracy wskutek choroby lub macierzyństwa, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Podstawą do ustalenia dodatku stanowią
oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione odpisy
(kopie) tych dokumentów.
6. Ustalenia prawa i wysokości dodatku dokonuje
dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, a dla
dyrektora szkoły - wójt gminy.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego nauczycielowi są:
1) 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) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy;
2) uzyskiwanie wyróżniających osiągnięć dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) pomoc uczniom mającymi trudności w nauce,
c) rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z rodzicami,
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d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów potwierdzone odpowiednią dokumentacją,
e) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej opieki;
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) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
c) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.
3. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora szkoły są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwą organizację pracy szkoły,
b) odpowiednie
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
c) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
d) sukcesywne
uzupełnianie
pomocy
dydaktycznych,
e) zatrudnianie w pełni wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej,
f) współpracę z radą rodziców i samorządem
szkolnym;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym;
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) sprawne podejmowanie decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych;
10) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań
administracyjnych
(sprawozdawczość,
plany
organizacyjne szkół, zamówienia, itp.);
11) współpraca z organem prowadzącym.
4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi wójt gminy uwzględniając
poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2
i 3.
5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego
roku.
6. W roku finansowym organ prowadzący
gwarantuje środki na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzenia
zasadniczego na każdy etat nauczycielski zatwierdzony
w arkuszu organizacyjnym szkoły obowiązującym
w dniu 1 stycznia danego roku, po wyłączeniu etatów
dyrektorów i nauczycieli określonych w ust. 10.
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7. W roku finansowym organ prowadzący gwarantuje
środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek do
wysokości określonej w ust. 9 pkt 2.
8. Organ prowadzący w roku finansowym gwarantuje
środki na dodatki motywacyjne podwyższone na
podstawie i do wysokości określonej w ust. 10.
9. Dodatek motywacyjny nie może przekroczyć:
1) 10% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
z wyjątkiem nauczycieli wymienionych w ust. 10;
2) 10% wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów
szkół.
10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
dyrektora szkoły, podyktowany koniecznością realizacji
programu nauczania danego przedmiotu, wójt gminy
może wyrazić zgodę na zwiększenie wysokości dodatku
motywacyjnego jednak nie więcej niż do 30%
wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
11. Nauczycielowi nowo zatrudnionemu pierwszy
dodatek może być przyznany po ½ roku nienagannej
pracy.
12. 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 dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala wójt gminy, a dla nauczyciela
zajmującego inne stanowisko kierownicze lub funkcję
dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej
strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska (funkcji), wyniki pracy
szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne,
w jakich szkoła funkcjonuje.
3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych dla
poszczególnych stanowisk lub funkcji obliczany jest
jako % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim
z przygotowaniem pedagogicznym zaokrąglając do
pełnych złotych w górę i wynosi dla:
1) dyrektora szkoły liczącej do 10 oddziałów – od 40%
do 60%;
2) dyrektora szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów - od
70% do 90%;
3) wicedyrektora - od 35% do 46%;
4) dyrektora przedszkola – od 40% do 60%;
5) wychowawców klas:
a) klas (oddziałów) IV do VI szkoły podstawowej
i gimnazjum liczących do 15 uczniów – 3%;
b) klas (oddziałów) IV do VI szkoły podstawowej
i gimnazjum liczących powyżej 15 uczniów - 4%;
c) klas (oddziałów) I do III szkoły podstawowej
oraz oddziału przedszkolnego liczących do
15 uczniów – 4%;
d) klas (oddziałów) I do III szkoły podstawowej
oraz oddziału przedszkolnego liczących powyżej
15 uczniów – 4,5%;
6) opiekuna stażu – 3%.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
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do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego
za wychowawstwo klasy i opiekuna stażu, dodatek ten
przysługuje z obu tytułów.
6. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu
nad kilkoma osobami odbywającymi staż, dodatek
przysługuje za każdą osobę nad którą nauczyciel
sprawuje opiekę.
7. Dodatek
funkcyjny
za
wychowawstwo
przysługuje za każdy oddział, którego wychowawstwo
powierzono nauczycielowi.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca,
w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub
sprawowania funkcji.
9. 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.
10. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecności
dyrektora szkoły.
11. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
wójt gminy.
12. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne funkcje w szkole ustala dyrektor szkoły.
13. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 7.1. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków
pracy za które nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy, określa odpowiednio § 8 i § 9
rozporządzenia.
2. Wysokość dodatków za trudne warunki pracy
wynosi:
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych - 25% stawki godzinowej nauczyciela,
wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego, za
każdą przepracowaną w tych klasach godzinę
nauczania;
2) za realizację innych zajęć wymienionych w wykazie
- 20% stawki godzinowej nauczyciela, wynikającej
z wynagrodzenia zasadniczego, za każdą
zrealizowaną godzinę tych zajęć.
3. Dodatek przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane w warunkach, o których mowa w ust. 1.
4. Realizację godzin uprawniających do dodatku,
potwierdza nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi
Wójt Gminy.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, po
upływie miesiąca, na podstawie sporządzonych wykazów.
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§ 8.1. Pojęcie godziny ponadwymiarowej i godziny
doraźnych zastępstw nauczyciela oraz przypadki kiedy
nauczyciel może być do ich realizacji zobowiązany
określa art. 35 ustawy.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową
ustala
się
dzieląc
stawkę
wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrąglaniem 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.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającą nie dłużej niż tydzień;
4) rekolekcjami -traktuje się jak godziny faktycznie
odbyte.
6. Podstawą naliczenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, za dany miesiąc, jest wykaz
sporządzony przez Dyrektora Szkoły zgodnie
z faktycznie przepracowanymi godzinami zapisanymi
w dzienniku zajęć.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
8. Dyrektor szkoły prowadzi szczegółowy rejestr,
zajęć zrealizowanych, doraźnych zastępstw płatnych.
9. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio ust. 1-7.
10. 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.
11. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, pomniejszony o każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub o dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych,
za
które
przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
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większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu
organizacyjnym szkoły.
§ 9.1. Wysokość odpisu na specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, określa art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Dokonuje się podziału funduszu w wysokości:
1) 20% środków funduszu z przeznaczeniem na
nagrody wójta gminy;
2) 80% środków funduszu z przeznaczeniem na
nagrody dyrektora szkoły.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
który po przepracowaniu w szkole co najmniej roku
posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz
spełnia co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach, olimpiadach przedmiotowych
i innych na szczeblu ponadgminnym,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w
klasie, szkole przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym
z
rodzin
ubogich
lub
patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) organizacji form doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
4. Nagrodę wójta gminy mogą otrzymać:
1) nauczyciel po spełnieniu warunków określonych
w ust. 3- na wniosek dyrektora szkoły, związków
zawodowych, organów szkoły lub własnej
inicjatywy wójta gminy;
2) dyrektor szkoły - z własnej inicjatywy wójta.
5. Nagrodę
dyrektora
szkoły
przyznaje
nauczycielowi dyrektor z inicjatywy własnej lub
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organów szkoły po spełnieniu warunków określonych
w ust. 3.
6. Wnioski o nagrodę, należy składać do
30 września każdego roku i winny zawierać:
1) imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż
pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej
nagrody;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
7. Nagrodę 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 regulaminie.
8. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym
wykształceniem magisterskim.
10. Kopię dokumentu o przyznaniu nagrody
umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 10. Traci moc uchwała nr XVII/106/08 Rady
Gminy Osie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 12. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do
wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i
wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45

– 2062 –

Poz. 969,970

969
969

UCHWAŁA Nr XX/122/09
RADY GMINY OSIE
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osie.

Na podstawie 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 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 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) na
wniosek Wójta Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje
podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na
tablicy
ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Osie.

§ 1. W uchwale nr 68/90 Zarządu Gminy Osie
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie utworzenia
obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych zmienionej uchwałą nr XXXV/194/02
Rady Gminy w Osiu z dnia 28 czerwca 2002 r., uchwałą
nr XXII/126/05 Rady Gminy Osie z dnia 27 lipca
2005 r. oraz uchwałą nr XXXIII/178/06 Rady Gminy
Osie z dnia 31 sierpnia 2006 r. do granic obwodu
głosowania Nr 4 dopisuje się: ul. Lipowa.

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski

969

970
970

UCHWAŁA Nr XX/126/09
RADY GMINY OSIE
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), Nr 171, poz. 1056,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zwane dalej usługami, przyznaje się na wniosek osoby
zainteresowanej lub z urzędu.
2. Przyznanie lub odmowa przyznania usług
następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Osiu, po uprzednim
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
§ 2.1. Odpłatność za usługi, jest zależna od
rzeczywistych kosztów ich świadczenia oraz od
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest
obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę
samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę
w rodzinie
określają następujące
wskaźniki
odpłatności:

Dziennik Urzędowy
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Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie:
do 477 zł = 100%
powyżej 100% do 132,5%
powyżej 132,5% do 165%
powyżej 165% do 187,5%
powyżej 187,5% do 220%
powyżej 220% do 237,5%
powyżej 237,5% do 255%
powyżej 255% do 265%
powyżej 265% do 275%
powyżej 275% do 282, 5%
powyżej 282, 5% do 290%
powyżej 290% do 310%
powyżej 310% do 330%
powyżej 330%
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Wysokość odpłatności w % ustalony od ceny
specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej
osoby w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
1,5%
3,5%
3%
7%
5%
11%
7%
15%
11%
20%
15%
25%
22,5%
32,5%
30%
40%
45%
55%
60%
70%
75%
85%
90%
100%
100%
100%

Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dla osób samotnych.
Dochód na osobę samotną/na osobę w rodzinach dwuosobowych,
w % kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350% do 400%
powyżej 400% do 450%
powyżej 450%

Wysokość odpłatności
w % liczona wg kosztu usługi
Nieodpłatnie
5%
10%
15%
20%
30%
50%
80%
100%

Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dla osób w gospodarstwach
wieloosobowych zgodnie z tabelą:
Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
Do 100%
powyżej 100% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160% do 200%
powyżej 200% do 280%
powyżej 280% do 350%
powyżej 350%
4. Cenę 1 godziny usług ustala się na podstawie
analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona
z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej
z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.
5. Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny, o której
mowa w ust. 4, wskaźnika odpłatności określonego
w procentach, o których mowa w ust. 3, oraz liczby
godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
6. Opłata za usługi wnoszona jest na kwitariusz
u pracownika socjalnego, lub w kasie banku do 15 dnia
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wykonano usługę. Opłata stanowi dochód gminy.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wynikających ze stanu zdrowia, zdarzeń losowych,

Wysokość odpłatności
w % liczona od kosztu usługi
Nieodpłatnie
5%
15%
30%
50%
80%
100%

klęski żywiołowej i ekologicznej, ponoszenia
dodatkowych opłat za leczenie w placówkach służby
zdrowia, korzystania z dwóch rodzajów usług
opiekuńczych, ponoszenia dużych kosztów utrzymania
mieszkania lub gdy ustalona odpłatność według tabeli
stanowiła będzie nadmierne obciążenie dla osoby
zobowiązanej- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osiu lub inna osoba upoważniona do wydawania
decyzji administracyjnych, na wniosek osoby
zainteresowanej oraz na podstawie środowiskowego
wywiadu rodzinnego stwierdzającego zaistniałe
okoliczności i ustalającego sytuację materialną osób
zobowiązanych do alimentacji- może ustalić odpłatność
za usługi indywidualnie, dostosowując wysokość
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zwrotu do możliwości osoby zainteresowanej lub
zwolnic ją całkowicie z odpłatności.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osiu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/91/04 Rady Gminy
Osie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
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UCHWAŁA Nr XXVII/13/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta
Włocławek.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 zm. Nr 115, poz. 793 oraz
Nr 176, poz. 1238) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327
Nr 138 poz. 974 oraz 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 11/XIV/2008 Rady Miasta
Włocławek z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie Miasta Włocławek (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 64, poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Ustala się, że punkt sprzedaży napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do
spożycia
w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży
nie może być usytuowany w obiekcie budowlanym
położonym na terenie działki ewidencyjnej, na której
znajduje się :
a) przedszkole,
b) szkoła (z wyjątkiem szkoły wyższej),
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c) placówka
opiekuńczo-wychowawcza,
oświatowo-wychowawcza,
d) dom dziecka, dom małego dziecka,
e) kaplica, kościół, klasztor.
5. Dopuszcza się podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych
w
tzw.
„ogródkach
gastronomicznych”, to jest na terenie bezpośrednio
przyległym do obiektu, w którym znajduje się punkt
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży”.
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie
niniejszej
uchwały
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych w punktach, których usytuowanie nie
spełnia zasad określonych w niniejszej uchwale
pozostają
w
mocy
dla
przedsiębiorców
kontynuujących sprzedaż napojów alkoholowych
w tych punktach”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Wanda Muszalik
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UCHWAŁA Nr XXVII/19/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 72 ust. 1 w związku
z art. 91 d 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 2007r. 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), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 12
pkt 11 w związku z art. 92 ust.2 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez miasto Włocławek, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wysokość stawek dodatku motywacyjnego oraz
szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku
w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) wysokość stawek dodatku funkcyjnego oraz
szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku
w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały;
4) wysokość stawek dodatku za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku
w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały;
5) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu
określonym w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały;
6) wysokość nagród dla nauczycieli za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
w
brzmieniu
określonym w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały, z tym, że warunki wypłacania nagród

określa uchwała nr 99/XXVI/2004 Rady Miasta
Włocławek z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze oraz zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminów określających zasady
przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
i za trudne warunki pracy oraz niektórych
składników
wynagrodzenia
nauczycielom
zatrudnionym
w
przedszkolach,
szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Włocławek;
7) wysokość środków finansowych z przeznaczeniem
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej oraz rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki
i sposób ich przyznawania w brzmieniu określonym
w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
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) ustawie - należy przez to rozumieć - ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to
rozumieć - należne nauczycielowi wynagrodzenie
uzależnione od stopnia awansu zawodowego,
posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć
obowiązkowych;
4) szkole - należy przez to rozumieć - podmiot
zatrudniający nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Włocławek, pojęcie to
obejmuje również placówkę;
5) klasie - należy przez to rozumieć również oddział.
§ 3. Wszelkie zmiany regulaminu wynagradzania
nauczycieli wymagają pisemnego uzgodnienia ze
związkami zawodowymi i zmiany uchwały.
§ 4. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
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§ 6.1. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Wanda Muszalik

załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Warunki przyznawania dodatku za wysługę lat dla
nauczycieli
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
Wysokość dodatku uzależniona jest od okresu zatrudnienia.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca;
3) dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba,
że przepis szczególny stanowi inaczej,
4) dodatek przysługuje również za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby lub konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli
Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia. Wysokość
dodatku uzależniona jest od jakości świadczonej pracy
i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć.
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

Poz. 972

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 i olimpiadach,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków
b) podnoszenie
kwalifikacji
i
umiejętności
zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych i powierzonych obowiązków,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych
form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły,
2. Warunkiem
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;
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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) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania dla nauczycieli, w granicach środków
przyznanych uchwałą budżetową, ustala dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektorów - Prezydent Miasta
na podstawie niniejszego regulaminu.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może
być niższy niż 5% i wyższy niż 25% jego
wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
7. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dodatek motywacyjny ustala organ
prowadzący w wysokości nie mniej niż 3,1% funduszu
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
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2) opiekuna stażu w wysokości – 2% średniego
wynagrodzenia stażysty o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy.
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
w wysokości – 25% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa
w pkt 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów
i
oddziałów,
złożoność
zadań
wynikających
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, warunki lokalowe i społeczne
w jakich funkcjonuje szkoła ustala:
1) dla dyrektorów Prezydent Miasta;
2) dla stanowisk kierowniczych w szkole, o których
mowa w pkt 2 ppkt 2 - 7 dyrektor szkoły.
5. Dodatek
funkcyjny
przysługuje
także
nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze lub funkcję w zastępstwie innej osoby
jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 35 dni na
zasadach określonych w pkt 2 i 3.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego
lub funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Warunki przyznawania dodatku za warunki pracy

Warunki przyznawania dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli.
1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie
bądź wykonywanie uprawnia do dodatku funkcyjnego
określa § 5 rozporządzenia.
2. Nauczycielom,
którym
powierzono
w przedszkolach, szkołach, placówkach stanowisko
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi – w wysokości od 10% do 50%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
2) wicedyrektorowi – w wysokości do 80% dodatku
funkcyjnego dyrektora danej szkoły,
3) kierownikowi świetlicy – w wysokości do 25%
dodatku funkcyjnego dyrektora danej szkoły,
4) kierownikowi internatu – w wysokości do 40%
dodatku funkcyjnego dyrektora danej szkoły,
5) kierownikowi warsztatu szkolnego – w wysokości
do 80% dodatku funkcyjnego dyrektora danej szkoły,
6) kierownikowi szkolenia praktycznego - w wysokości
do 40% dodatku funkcyjnego dyrektora danej szkoły,
7) inne stanowiska kierownicze określone w statucie
szkoły w wysokości do 40% dodatku funkcyjnego
dyrektora danej szkoły.
3. Nauczycielom,
którym
powierza
się
sprawowanie funkcji przysługuje dodatek funkcyjny:
1) wychowawcy klasy w wysokości – 5,9% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 ustawy,

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne,
uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy
określone w § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Ustala się następujące wielkości dodatków za
trudne lub uciążliwe warunki pracy, procentowo
w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
1) za prowadzenie praktycznej nauki zawodu w szkołach
specjalnych – 20% wynagrodzenia zasadniczego;
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach
(oddziałach) przysposabiających do pracy - 15%
wynagrodzenia zasadniczego;
3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim - 15% wynagrodzenia zasadniczego;
4) za
prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych w przedszkolach specjalnych
(oddziałach) i szkołach specjalnych (klasach) oraz
prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego –
22% wynagrodzenia zasadniczego;
5) za
prowadzenie
zajęć
wychowawczych
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 15%
wynagrodzenia zasadniczego;
6) za
prowadzenie
zajęć
wychowawczych
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
w wysokości 32% wynagrodzenia zasadniczego;
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7) za
prowadzenie
badań
psychologicznych
i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych,
udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy
logopedycznej, w tym pomocy logopedycznej,
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
związanej
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
w
innych
poradniach
specjalistycznych
–
6% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla
odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki
pracy, określonego w pkt 2, ppkt 1-7 zwiększony o 5%.
4. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się
również prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół
(oddziałów) specjalnych w oddziale lub grupie
wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu
lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno
dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2
ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności, a w przypadku gdy
w takim oddziale lub grupie wychowawczej znajduje się
dziecko
upośledzone
umysłowo
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że
zajęcia dydaktyczne są prowadzone według odrębnego
programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole
specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego
programu wychowawczego opracowanego przez
wychowawcę – 15% wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek za trudne warunki pracy dla nauczycieli
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Prezydent Miasta.
6. Dodatek, o którym mowa w pkt 1-3 przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
za okres urlopu wypoczynkowego.
7. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar
zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli
nauczyciel
realizuje
w
warunkach
trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
8. Dodatki, o których wyżej mowa wypłaca się
z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
9. Zasady wypłacania dodatków za pracę w porze
nocnej reguluje art. 42 b ust. 2 i 3 ustawy.
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załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
1. Za godziny ponadwymiarowe oraz godziny
zrealizowanych zastępstw doraźnych nauczycielom
przysługuje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami
art. 30 ust. 6 pkt 2 oraz art. 35 ustawy.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
ustala się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w pkt 1, 2 i 3 ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Wysokość nagród
1. Wysokość
nagrody Prezydenta
przekroczyć kwoty 4000 zł.

nie

może

2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
przekroczyć kwoty 3000 zł.
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załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/19/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.

Poz.972, 973

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie
zasiłku pieniężnego i ma charakter uznaniowy.
3. Przyznanie zasiłku pieniężnego oraz jego
wysokość uzależnia się od sytuacji zdrowotnej,
materialnej i rodzinnej nauczyciela.

Wysokość
środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej oraz rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich
przyznawania

4. Zasiłek pieniężny przyznaje organ dysponujący
środkami finansowymi w porozumieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza
się corocznie środki finansowe w wysokości 0,3%
rocznego planu wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli.
972

973
973

UCHWAŁA Nr XXVII/24/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek.
Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766,
z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) oraz
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), na wniosek Prezydenta
Miasta uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału miasta Włocławek na
stałe obwody głosowania, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 73/XLIII/2002 Rady
Miasta Włocławka w sprawie obwodów głosowania na
terenie miasta Włocławka z dnia 26 czerwca 2002 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 94, poz. 1935),

zmieniona uchwałą nr 85/XLIV/2002 z dnia 9 września
2002 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 109, poz. 2225).
§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie KujawskoPomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Wanda Muszalik
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załącznik
do uchwały nr XXVII/24/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Numer
Obwodu
1

2

3

4

Granice obwodu
Bauera, Biskupia, Kilińskiego, Lunewil, Łazienna,
Mickiewicza, Okrzei od Nr 76 do Nr 81, Orla, Plac
Biskupa Kozala, Słowackiego, Wojska Polskiego.
Bednarska, Brzeska, Cyganka od Nr 16 do Nr 29,
Gdańska, Maślana, Matebudy, Plac Kopernika,
Prymasa Karnkowskiego, Prymasa Wyszyńskiego od
Nr 1 do Nr 8, Tumska, Wiślana, Zamcza.
Browarna, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, Cyganka
od Nr 1 do Nr 15, Kowalska, Królewiecka od Nr 1 do
Nr 17, Łęgska od Nr 38 do końca, Rybacka, Stary
Rynek, Szpichlerna, Świętego Jana.
3 Maja, Piekarska, Zapiecek, Żabia.

5

20 Stycznia, Bojańczyka, Królewiecka od Nr 18 do
końca, Miedziana, Plac Wolności, Przechodnia,
Przedmiejska, Rzemieślnicza, Srebrna, Szczęśliwa,
Zduńska, Zielony Rynek, Złota.

6

Kościuszki, Okrzei od Nr 58 do Nr 75, Pułaskiego,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Reja, Warszawska.

7

Bechiego, Łęgska od Nr 1 do Nr 37, Ogniowa,
Stodólna,
Targowa,
Towarowa,
Związków
Zawodowych.

8

Chmielna od Nr 1 do Nr 20, Jesionowa, Kasprowicza,
Młynarska, Okrężna od Nr 1 do Nr 17, Paderewskiego,
Plac Staszica, Polskiego Czerwonego Krzyża,
Reymonta, Składowa, Strugaczy, Świętego Antoniego
od Nr 1 do Nr 28.
Chmielna od Nr 21 do końca, Jagiellońska, Jodłowa,
Kraszewskiego, Świętego Antoniego od Nr 29 do
końca.

9

10

Brzozowa, Bukowa od Nr 1 do Nr 27, Leszczynowa,
Olszowa, Okrężna od Nr 18 do końca, Orzechowa,
Sadowa, Topolowa, Traugutta, Wierzbowa.

11

Aleja Chopina, Bukowa od Nr 28 do końca, Wronia.

12

Cicha, Dygasińskiego, Księdza Skorupki, Okrzei od
Nr 33 do Nr 57, Piastowska, Plac 11 Listopada,
Spółdzielcza, Starodębska.

13

Ciasna, Cmentarna, Górskiego, Jedwabna, Komunalna,
Krótka, Nowomiejska, Okrzei od Nr 1 do Nr 32,
Ostrowy Leśne, Plac Kolanowszczyzna, Plac
Powstania Styczniowego, Południowa, Rakutowska,
Witosa, Wolność.

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Gimnazjum Nr 9
ul. Wojska Polskiego 27
tel.054- 232-68-33
Szkoła
Podstawowa Nr 3
ul. Cyganka 6/10
tel. 054-232-58-35
Szkoła
Podstawowa Nr 3
ul. Cyganka 6/10
tel. 054-232-58-35
Klub „Stara Remiza”
ul. Żabia 8
tel. 054-232-10-22
Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Miedziana 2/4
tel. 054-411-21-20
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 11/13
tel. 054-231-55-50 wew. 42
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Internat Zespołu Szkół
Technicznych
u. Ogniowa 8/10
tel. 054-232-34-72
Gimnazjum Nr 6
Plac Staszica 1
tel. 054-411-09-88
Zespół Szkół
Ekonomicznych
ul. Bukowa 38
tel. 054-232-58-52
Szkoła
Podstawowa Nr 14
ul. Bukowa 9
tel. 054-412-20-40
Zespół Szkół
Ekonomicznych
ul. Bukowa 38
tel. 054-232-58-52
Szkoła
Podstawowa Nr 10
ul. Starodębska 21
tel. 054-231-53-71
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Nowomiejska 25
tel. 054-232-32-04
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Celulozowa, Duninowska, Graniczna, Grondy,
Jazowska, Kamienna, Kotlarska, Krajobrazowa,
Krzemowa, Leśniczówka Dąbrówka, Leśnictwo
Rybnica, Modzerowska, Myśliwska, Nad Kanałem,
Nad Strugą, Nad Zalewem, Okopowa, Osada Rybnica,
Papieżka, Płocka od Nr 1 do Nr 110, Przemysłowa,
Radyszyńska, Rozdroże, Rybnicka, Skalna, Spokojna,
Teligi, Uskok, Wapienna, Wschodnia, Zagajewskiego,
Zielna od Nr 1 do Nr 40.
Aleja Księdza Popiełuszki, Płocka od Nr 111 do końca.
Barska od Nr 29 do końca, Bracka, Kombatantów,
Leśna od Nr 21 do końca, Piaski, Ptasia, Saperska,
Sportowa, Weselna.
Chabrowa, Kręta, Makowa, Ostrowska od Nr 1 do
Nr 8, Zielna od Nr 41 do końca.

18

Barska od Nr 1 do Nr 28, Żytnia od Nr 61 do końca.

19

Łanowa od Nr 9 do końca, Polna.

20

Aleja Kazimierza Wielkiego, Armii Krajowej, Leśna
od Nr 1 do Nr 20, Łanowa
od Nr 1 do Nr 8, Wojskowa, Żołnierska.

21

14 Pułku Piechoty, Żytnia od Nr 1 do Nr 60.

22

Ostrowska od Nr 9 do końca, Żelazne Wody.

23

Dojazdowa, Kaliska od Nr 1 do Nr 40a, Kaszubska,
Kruszyńska od Nr 2 do Nr 24 -strona parzysta,
Kujawska, Mazowiecka, Plac Przyjaciół WOŚP,
Warmińska.

24

Arentowicza, Goplana, Łanieszczyzna, Skarżyńskiego,
Smolna, Żeromskiego.

25

Długa, Gniazdowskiego, Kapitulna od Nr 1 do 54 f.

26

Bojakowskiego, Chłodna, Guzowska, Jasna, Kolska,
Miła, Mylna, Niecała, Prosta, Pusta, Sienna,
Słodowska, Śliska, Węglowa, Wysoka od Nr 1 do Nr 9,
Zimna.
Wiejska.

27
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Zespół Szkół Nr 11
ul. Papieżka 89
tel. 054-233-12-33

Zespół Szkół Nr 11
ul. Papieżka 89
tel. 054-233-12-33
Gimnazjum Nr 14
ul. Leśna 27
tel. 054-233-16-44
Szkoła
Podstawowa Nr 2
ul. Żytnia 47
tel. 054-233-81-63
Gimnazjum Nr 2
ul. Żytnia 47
tel. 054-233-33-62
Przychodnia
Miejskiego Zespołu Opieki
Zdrowotnej
ul. Żytnia 55
tel. 054-233-82-93
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Leśna 1a
tel. 054-232-58-13
Szkoła
Podstawowa Nr 2
ul. Żytnia 47
tel. 054-233-81-63
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Leśna 1A
tel. 054-232-58-13
Gimnazjum Nr 1
ul. Żeromskiego 28
tel. 054-411-80-12
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Gimnazjum Nr 1
ul. Żeromskiego 28
tel. 054-411-80-12
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Szkoła
Podstawowa Nr 7
ul. Gniazdowskiego 7
tel. 054-234-14-21
Szkoła
Podstawowa Nr 7
ul. Gniazdowskiego 7
tel. 054-234-14-21
Szkoła
Podstawowa Nr 12
ul. Wiejska 27
tel. 054-234-15-90
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28

Kapitulna od Nr 55 do końca z wyłączeniem Nr 95,
Planty.

29

Boczna, Brdowska, Doktor Brandt, Generała
Dąbrowskiego,
Lotnicza,
Łubna,
Matrasia,
Nagórskiego, Płowiecka, Słoneczna, Wspólna, Żwirki
i Wigury.
Dziewińska, Smólska.

30

31

32

33

34

Aleja Królowej Jadwigi, Broniewskiego, Falbanka,
Filtrowa, Kaliska od Nr 41 do Nr 76, Kruszyńska od
Nr 1- strona nieparzysta do końca oraz od Nr 26strona parzysta do końca, Studzienna, Wodociągowa,
Źródlana.
Łady, Matejki, Nowcy, Popiela, Prusa, Sienkiewicza.

Asnyka, Błotna, Jelonkowa, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Korczaka, Kryniczna, Lisia, Majora
Hubala, Majora Sucharskiego, Noakowskiego,
Orzeszkowej, Prezydenta Mystkowskiego, Prezydenta
Starzyńskiego, Sitowska,
Szajnowicza-Iwanowa, Zacisze, Zgodna, Ziębia.
Gałczyńskiego, Kaliska od Nr 77 do Nr 90.

35

Kapitulna Nr
Wyspiańskiego.

95,

Moniuszki,

Wieniawskiego,

36

Bagienna,
Dąbrowskiej,
Gajowa,
Norwida,
Skłodowskiej-Curie,
Stawowa,
Szuwarowa,
Trzcinowa, Wodna, Żurawia.

37

38

Borowska,
Działkowa,
Jastrzębia,
Jowiszowa,
Krasińskiego, Krucza, Księżycowa, Kozłowskiego,
Marsa, Merkurego, Neptuna, Robotnicza, Saturna,
Słowicza, Szczygla, Wenus, Wilcza, Żurska.
Kaliska od Nr 91 do końca, Zbiegniewskiej.

39

Fredry.

40

Ceglana, Fabryczna, Okrzei od Nr 82 do końca, Piwna,
Plac Solidarności,
Prymasa Wyszyńskiego od Nr 9 do końca, Rzeczna,
Solna, Szpitalna, Wąska, Wieniecka od Nr 1 do Nr 26,
Zdrojowa.

Szkoła
Podstawowa Nr 12
ul. Wiejska 27
tel. 054-234-15-90
Szkoła
Podstawowa Nr 12
ul. Wiejska 27
tel. 054-234-15-90
Biblioteka Publiczna
Filia Nr 2
ul. Kaliska 56
tel. 054-234-57-47
Spółdzielnia Mieszkaniowa
”Południe”
Ul. Broniewskiego 7
Tel. 054-234-97-51
Szkoła
Podstawowa Nr 20
ul. Gałczyńskiego 9
tel. 054-234-98-33
054-234-96-94
Szkoła
Podstawowa Nr 20
ul. Gałczyńskiego 9
tel. 054-234-98-33
054-234-96-94
Szkoła
Podstawowa Nr 20
ul. Gałczyńskiego 9
tel. 054-234-98-33
054-234-96-94
Szkoła
Podstawowa Nr 23
ul. Wyspiańskiego 3
tel. 054-234-34-99
Gimnazjum Nr 4
ul. Wyspiańskiego 3
tel. 054-234-69-15
Gimnazjum Nr 4
ul. Wyspiańskiego 3
tel. 054-234-69-15
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kaliska 108
tel. 054-234-69-30
054-234-69-60
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kaliska 108
tel. 054-234-69-60
054-234-69-30
Collegium Maius
Wyższej Szkoły
HumanistycznoEkonomicznej
ul.0krzei 94
tel. 054-230- 41-45
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41

Chemików, Energetyków, Wieniecka od Nr 27 do
Nr 38.

42

Budowlanych, Wieniecka od Nr 39 do końca.

43

Gołębia, Hutnicza od Nr 21 do końca, Lisek,
Obwodowa, Rolna, Ruda, Rysia, Wesoła, Wysoka od
Nr 10 do końca.

44

Chocimska, Promienna, Sielska.

45

Bajeczna, Przyjemna, Rajska, Urocza.

46

Grunwaldzka, Hoża, Radosna.

47

Pogodna.

48

Hutnicza od Nr 1 do Nr 20, Toruńska od Nr 55 do
Nr 83.

49

Toruńska od Nr 1 do Nr 53c.

50

Flisacka, Korabnicka, Mechaników, Rózinowska,
Toruńska od Nr 84 do Nr 93B, Żwirowa.

51

Toruńska od Nr 94 do Nr 122 A.

52

Inowrocławska, Junacka, Kawka, Kolejowa, Krzywa
Góra, Leopoldowska, Mikanowska, Ogrodowa,
Podmiejska, Pochyła, Pszenna, Siewna, Skromna,
Szara, Tartaczna, Toruńska od Nr 123 do końca,
Twarda,
Wiklinowa,
Wydmowa,
Wylotowa,
Zagrodowa, Zakole, Zakręt, Zalesie, Zatorze,
Zbożowa, Żyzna.
Aleja Jana Pawła II, Bartnicka, Baśniowa, Brzezinowa,
Cienista, Cisowa, Daleka, Deszczowa, Dolna, Irysowa,
Jesienna, Kaletnicza, Letnia.

53

Poz. 973

KZPOW
ul. Wieniecka 27
tel. 054-236-00-81
Zespół Szkół Integracyjnych
Nr 1
ul. Wieniecka 46
tel. 054-236-09-15
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Zespół Szkół Integracyjnych
Nr 1
ul. Wieniecka 46
tel. 054-236-09-15
lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Zespół Szkół Nr 9
ul. Promienna 15
tel. 054-236-31-57
II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
ul. Urocza 3
tel. 054-236-02-23
Zespół Szkół Nr 9
ul. Promienna 15
tel. 054-236-31-57
Zespół Szkół Nr 9
ul. Promienna 15
tel. 054-236-31-57
Szkoła
Podstawowa Nr 18
ul. Hutnicza 5/7
tel. 054-236-47-15
Szkoła
Podstawowa Nr 18
ul. Hutnicza 5/7
tel. 054-236-47-15
Włocławskie
Centrum Kultury
ul. Toruńska 87
tel. 054-232-10-30
Lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Włocławskie
Centrum Kultury
ul. Toruńska 87
tel. 054-232-10-30
Ośrodek Centralnego
Szkolenia Maszynistów
ul. Inowrocławska 10
tel. 054-236-48-80

Gimnazjum Nr 12
ul. Szkolna 13
tel. 054- 235-51-03
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Bluszczowa, Bobrowa, Bociania, Botaniczna, Dębowa,
Dobra, Drzewna, Dzika, Harcerska, Iglasta, Jaskółcza,
Jaworowa,
Kolibrowa,
Komarowa,
Koralowa,
Kościelna, Krecia, Łabędzia, Łubinowa, Metalowa,
Mielęcińska, Nowa, Pawia, Piękna, Skrajna, Skryta,
Smocza, Szewska, Tęczowa, Ustronna, Wilgi, Zaułek,
Zbieżna, Zielona, Zimowa, Żbikowa, Żywiczna.
Kukułcza, Laskowa, Letniskowa, Lipowa, Liściasta,
Łosia, Łowiecka, Michelińska, Miodowa, Modra,
Modrzewiowa, 0siedlowa, Paprocia, Parafialna,
Parkowa, Pocztowa, Polanka, Pszczela, Sarnia, Sępia,
Sobolowa, Sokola, Sosnowa, Sowia, Strzelecka,
Szkolna,
Szpalerowa,
Szyszkowa,
Świetlana,
Trawiasta, Wczasowa, Wiązowa, Wiewiórcza,
Wiśniowa, Zachodnia, Zagajnikowa, Zajęcza, Ziołowa.
Akacjowa, Azaliowa, Bławatkowa, Bobrownicka,
Borówkowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bursztynowa,
Figowa, Głogowa, Gościnna, Grabowa, Grzybowa,
Herbaciana, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa,
Jaśminowa,
Jemiołowa,
Jeżynowa,
Kalinowa,
Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Krokusowa,
Kulińska, Kwiatowa, Liliowa, Malinowa, Malwowa,
Morelowa, Nizinna, Plażowa, Poziomkowa, Różana,
Ruciana, Sasankowa, Spacerowa, Stokrotkowa,
Storczykowa,
Świerkowa,
Tarninowa,
3 Warszawskiego Pułku Pontonowego, Widok,
Willowa, Wiosenna, Witoszyńska, Wrzosowa,
Zarzeczewo, Zarzeczewska, Zawilcowa, Zjazdowa.
Chełmicka, Cysterska, Dobrzyńska, Górna, Górzysta,
Grodzka, Lipnowska, Łąkowa, Mostowa, Obrońców
Wisły 1920 Roku, Podgórna, Podlesie, Podmokła,
Przesmyk, Staromłyńska, Stroma, Suszycka.
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Gimnazjum Nr 12
ul. Szkolna 13
tel. 054- 235-51-03

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Szkolna 13
tel. 054-235-52-29

Zespół Szkół Nr 8
ul. Willowa 8
tel. 054-237-16-51

Zespół Szkół Nr 8
ul. Willowa 8
tel. 054-237-16-51
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UCHWAŁA Nr XXVII/25/09
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
3) Obwód głosowania Nr 60 w Szpitalu Wojewódzkim
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Wienieckiej 49;
4) Obwód głosowania Nr 61 w Zakładzie Karnym
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
w Zakładzie Karnym przy ul. Bartnickiej 10.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766)
oraz art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), na
wniosek Prezydenta Miasta uchwala się, co następuje:

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują
obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa
komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców
przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie KujawskoPomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego tworzy się na terenie miasta
Włocławek odrębne obwody głosowania:
1) Obwód głosowania Nr 58 w Domu Pomocy Społecznej
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102;
2) Obwód głosowania Nr 59 w Domu Pomocy Społecznej
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19;

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Wanda Muszalik
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UCHWAŁA Nr XXIII/128/09
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 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.1) na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski, uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku ze zmianą nazwy ulicy w opisie
granic obwodów głosowania ustalonych uchwałą
nr XXXII/213/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie obwodów
głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych wprowadza się
następujące zmiany:
1. W obwodzie głosowania nr 2 nazwę ulicy 30lecia PRL zastępuje się nazwą ulicy Słoneczna.

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

powierza

się
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§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

2

Miasto Piotrków Kujawski: ul. Akacjowa,
Handlowa, Kalinowa, Kasprowicza,
Kościelna, Krótka, Leśna, 11 Listopada,
Mały Rynek, Mokra, Mostowa,
Nadgoplańska, Niska, Parkowa, Plac
Sienkiewicza, Pogodna, Poznańska,
Rynek, Sadowa, Słoneczna, Spółdzielcza,
Strażacka, Szpichlerna, Św. Ducha,
Targowa, Topolowa, Wesoła, Wierzbowa,
Wiśniowa, Wyzwolenia, Zachodnia,
Zielona, Żytnia.

3

Sołectwo Lubsin, Sołectwo Palczewo,
Sołectwo Zborowiec

4

Sołectwo Gradowo, Sołectwo Wójcin

5

Sołectwo Bycz, Sołectwo Malina,
Sołectwo Stawiska

6

Sołectwo Połajewo, Sołectwo Przedłuż,
Sołectwo Rudzk Mały

7

Sołectwo Dębołęka, Sołectwo Rudzk
Duży, Sołectwo Szewce

8

Sołectwo Anusin, Sołectwo Kaczewo,
Sołectwo Rogalin, Sołectwo Świątniki

9

Sołectwo Jerzyce, Sołectwo Łabędzin

10

Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Przewóz

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766.
1.

załącznik
do uchwały nr XXIII/128/09
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
Nr
obwodu

Granice obwodu

1

Miasto Piotrków Kujawski: ul. Chabrowa,
Cicha, Dolna, Dworcowa, Gołębia,
Kaliska, Kolarska, Kolejowa, Koszykowa,
Kościuszki, Kujawska, Łąkowa, 1 Maja,
Mieszka I, Ogrodowa, Piastowska,
Piłkarska, Poduchowna, Przełajowa,
Smołowa, Sportowa, Tenisowa, Wiejska,
Władysława Łokietka, Włocławska,
Wypycha, Zatorze.
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UCHWAŁA Nr XXVI/145/09
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766)
oraz art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056) na wniosek Wójta uchwala się, co następuje:
§ 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. tworzy się
obwód głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej
„KOMBATANT” z siedzibą obwodowej komisji
wyborczej w Świetlicy Domu Pomocy Społecznej
w Ugoszczu tel. (054) 270-11-33.
§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
976

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Wojciech Ozimkowski
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UCHWAŁA Nr XXXIII/177/09
RADY GMINY w GOSTYCYNIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostycyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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. 120, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1086, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. Dz.U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. Dz.U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
i z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm.
Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz.U. z 2007 r. Nr 128,
poz. 902, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Mieszkaniowy zasób Gminy
§ 1.1. Mieszkaniowy zasób gminy Gostycyn
stanowią lokale:
1) znajdujące się w budynkach mieszkalnych
i mieszkalno-użytkowych będących wyłączną
własnością gminy;
2) w
budynkach
mieszkalnych
stanowiących
współwłasność gminy Gostycyn;
3) w budynkach prywatnych czynszowych będących
w samoistnym posiadaniu gminy;
4) w innych budynkach dzierżawionych przez gminę
na czas trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego.
2. Mieszkaniowy zasób gminy przeznaczony jest
dla zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców
gminy Gostycyn.
3. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy
Gostycyn może zawrzeć umowę najmu z innymi
osobami niż określone w ust. 2, o ile jest to uzasadnione
ze względów społecznych.
Rozdział II
Najem lokali mieszkalnych
§ 2.1. Uprawnionymi
do
najmu
lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony są osoby
spełniające jeden z niżej wymienionych warunków:
1) miesięczny
dochód
w
gospodarstwie
jednoosobowym
lub
na
jednego
członka
gospodarstwa
wieloosobowego,
nie
może
przekroczyć kryterium dochodowego określonego
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 Nr 71 poz. 734
z późniejszymi zmianami);

2) kryterium określone w ust. 1 wynosi dla osoby
samotnej 175%, a dla członka gospodarstwa
wieloosobowego
wynosi
125%
najniższej
emerytury;
3) dochód, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1i 2 ustala
się za okres 3 m-cy poprzedzających zawarcie
umowy najmu;
4) pozbawienie mieszkania nastąpiło wskutek klęski
żywiołowej lub innego zdarzenia losowego
z
uwzględnieniem
kryterium
dochodowego
określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2;
5) zamieszkuje w lokalu, za który do dnia 9 lipca
2001 r. opłacano czynsz regulowany, a budynek
w którym mieści się lokal przeznaczony został do
rozbiórki ostateczną decyzją nadzoru budowlanego;
6) zamieszkuje w lokalu nie spełniającym wymogów
dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt
ludzi stwierdzonych przez organ nadzoru
budowlanego
z
uwzględnieniem
kryterium
dochodowego;
7) zamieszkuje w lokalu, w którym na jednego członka
gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2
łącznej powierzchni pokoi z uwzględnieniem
kryterium dochodowego określonego w § 2 ust. 1
pkt 1 i 2;
8) zajmowanie lokalu w budynku przeznaczonym do
rozbiórki na cele związane z inwestycją gminy;
9) występuje uprawnienie do otrzymania lokalu
zamiennego na podstawie przepisów ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
10) pozostałym osobom mającym niezaspokojone
potrzeby mieszkaniowe z uwzględnieniem kryterium
dochodu.
§ 3. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do ich poprawy uważa się
zamieszkiwanie w lokalu określonym w § 2 ust. 1 pkt 6.
§ 4.1. Za dochód, o którym mowa w uchwale
uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów
ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie
chorobowe,
określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania
przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków
okresowych
z
pomocy
społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń
w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku
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mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa
rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu
z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969,
z późn. zm.).
2. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 zalicza się
dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków
jego
rodziny
zgłoszonych
do
wspólnego
zamieszkiwania.
Rozdział III
Najem lokali socjalnych
§ 5. Zwalniające się lokale w mieszkaniowym
zasobie gminy będą
podlegały każdorazowo
kwalifikacji pod względem możliwości przeznaczenia
ich na wynajem jako lokale socjalne.
§ 6. Dla
lokali
socjalnych
wydzielonych
z mieszkaniowego zasobu gminy prowadzony będzie
przez zarządcę odrębny rejestr.
§ 7. Uprawnionymi do wynajęcia lokalu socjalnego są:
1) osoby, które nabyły prawo do wynajęcia takiego
lokalu na podstawie orzeczenia sądu;
2) osoby, które utraciły lokal mieszkalny wskutek
klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego,
a spełniają kryterium dochodowe dla wynajęcia
takiego lokalu, określone w pkt 4;
3) osoby, które opuściły dom dziecka lub rodzinę
zastępczą i nie mają możliwości zamieszkania
w lokalu zajmowanym przed umieszczeniem ich
w tych placówkach;
4) osoby, których dochód miesięczny na jednego
członka gospodarstwa domowego nie przekracza
100% najniższej emerytury, a dla osób samotnych
150% w/w świadczenia;
5) doznają udokumentowanej przemocy w rodzinie;
6) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego i znajdują się w szczególnie trudnej
sytuacji spowodowanej innymi czynnikami, niż
niskie dochody określone w pkt 4.
§ 8.1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się
na okres do dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na
kolejne lata w przypadku kiedy najemca wraz z osobami
wspólnie zamieszkującymi nadal pozostaje w niedostatku
i spełnia kryterium dochodu określone w § 7 pkt 4.
2. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy na
najem lokalu mieszkalnego gdy zostanie przekroczone
kryterium określone w § 7 pkt 4 i nie nastąpi
przekroczenie dochodu określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.
Rozdział IV
Zamiana lokali
§ 9.1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu gminy mogą być zamieniane
na inne lokale mieszkalne w ramach zasobu gminy lub
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poza nim, za obopólną zgodą najemców, właścicieli
i tylko w przypadku gdy w wyniku tej zamiany
przypadać będzie na jedną osobę więcej niż 5 m2
łącznej powierzchni pokoi.
2. W przypadku wystąpienia z propozycją zamiany
przez Gminę, nie ma zastosowania kryterium dochodu
określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, a czynsz najmu
określony zostanie zgodnie z § 6 zasad polityki
czynszowej.
§ 10. Najemca lokalu mieszkalnego z zasobu gminy
może dokonać zamiany mieszkania na lokal
o większym metrażu i wyższym standardzie
wyposażenia, o ile miesięczny dochód na jednego
członka rodziny przekroczy kryterium dochodu
uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
§ 11. Zamiany na lokal wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu gminy może dokonać również
osoba zamieszkująca poza terenem gminy Gostycyn pod
warunkiem
spełnienia
kryterium
dochodowego
określonego w § 10.
§ 12.1. Dokonanie zamiany lokali może nastąpić po
uregulowaniu wszystkich należności obciążających
zamieszkiwane lokale mieszkalne.
2. Warunek określony w ust. 1 nie ma zastosowania
o ile z propozycją zamiany wystąpi gmina, mając na
względzie racjonalne wykorzystanie posiadanego
zasobu lokalowego.
Rozdział V
Postanowienia ogólne
§ 13. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu
mieszkalnego i pozostania w nim osób zamieszkujących
dotychczas wspólnie z najemcą pierwszeństwo
w zawarciu umowy najmu przysługuje zamieszkującym
w tym lokalu dzieciom, osobom przysposobionym,
rodzicom jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego
do innego lokalu.
§ 14. W razie pozostania w lokalu osób po zgonie
najemcy lokalu, które nie wstąpiły w najem mieszkania,
zawarcie umowy najmu może nastąpić jeżeli spełnione
zostaną łącznie poniższe warunki:
1) nie zostanie przekroczone kryterium dochodu
określone w § 2 ust. 1 pkt 1i 2;
2) brak jest tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego, domu lub działki budowlanej;
3) brak jest zadłużenia wynikającego z wynajmu
lokalu.
§ 15.1. Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu
opróżnionej część mieszkania wspólnego przysługuje
najemcy zajmującemu pozostałą część lokalu jeżeli
regularnie opłaca czynsz i inne świadczenia związane
z używaniem lokalu, a uzyskiwany dochód przekracza
kryterium określone w § 2. ust. 1 pkt 1i 2;
2. Nie uważa się za mieszkanie wspólne izby lub
zespołu izb wraz z samodzielnymi pomieszczeniami
pomocniczymi,
gdzie
jednym
pomieszczeniem
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wspólnym w lokalu mieszkalnym jest przedpokój
(korytarz, holl).
Rozdział VI
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
wniosków o najem lokali zawieranych na czas
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli społecznej
§ 16. Ustala się następujący tryb przyjmowania
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali
zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali
socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej:
1) Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu na
czas oznaczony lub nieoznaczony składane będą na
druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
uchwały;
2) Wnioski są przyjmowane w każdym czasie,
dokonuje się ich sprawdzenia, wstępnej weryfikacji
lub
uzupełnienia
danych
i
umieszcza
w prowadzonym rejestrze;
3) Wyroki sądowe orzekające eksmisję i uprawnienie
do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony są
umieszczane na wykazie w kolejności ich wpływu
do urzędu;
4) Złożone wnioski na najem lokalu na czas
nieoznaczony lub oznaczony mogą zostać poddane
weryfikacji poprzez dokonanie sprawdzenia
podanych warunków zamieszkiwania, oraz mogą
być poddane kontroli społecznej poprzez uzyskanie
opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
5) Wójt przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy na
najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego sporządza
projekt wykazu przydziału mieszkań i podaje go do
publicznej wiadomości;
6) wykaz o którym mowa w pkt 5 po uzyskaniu opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej i uwzględnieniu
faktycznych możliwości w zakresie pozyskania
lokali mieszkalnych powinien zostać sporządzony
do dnia 30 listopada każdego roku i podany do
publicznej wiadomości;
7) wskazany w pkt 6 termin nie jest obowiązujący gdy
trwa nadal realizacja poprzednio opracowanego
wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy na
najem lokalu na czas nieoznaczony lub oznaczony;
8) nie podaje się do publicznej wiadomości wykazu
rodzin i osób, które posiadają uprawnienie do
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub
pomieszczenia
tymczasowego
wynikające
z orzeczenia sądu;
9) projekt wykazu, który podaje się do publicznej
wiadomości wywieszany jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie na okres jednego miesiąca;
10) wykaz podlegający realizacji i zatwierdzeniu przez
Wójta sporządza się po rozpatrzeniu złożonych
zarzutów;
11) osoby wytypowane do zawarcia umowy na najem
lokali, które nie otrzymały mieszkań w danym roku
z przyczyn od nich niezależnych, mają
pierwszeństwo do jej zawarcia w roku następnym;
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12) osoby objęte wykazem, które odmówią przyjęcia
mieszkania bez uzasadnionej przyczyny zostaną
z wykazu skreślone, a ich nowe wnioski nie będą
weryfikowane przez okres kolejnych 5 lat;
13) w przypadku zwolnienia się w trakcie roku
mieszkania, które nie odpowiada potrzebom osób
znajdujących się na wykazie, daje podstawę do
opracowania kolejnego projektu wykazu;
14) umowy najmu na czas nieokreślony i na najem
lokali socjalnych zawiera Wójt Gminy Gostycyn.
15) kryteria dochodu określone w niniejszej uchwale
muszą być spełnione w chwili zawarcia umowy
najmu lokalu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 17. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni
użytkowej przekraczającej 60 m2 mogą być oddawane
w najem w drodze licytacji stawki czynszu. Jako stawkę
wyjściową przyjmuje się stawkę bazową czynszu
obliczoną dla tego mieszkania, zgodnie z § 6 zasad
polityki czynszowej.
§ 18. W celu zapewnienia kontroli społecznej
w przedmiocie zawierania umów najmu na czas
nieoznaczony, na najem lokali socjalnych Wójt Gminy
Gostycyn zasięga opinii powoływanej przez siebie
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W uzasadnionych
społecznie sytuacjach zastrzega sobie prawo do podjęcia
decyzji odmiennej niż wyrażona w opinii.
§ 19. Tryb określony w § 16 nie jest obowiązujący
w sytuacji konieczności dostarczenia lokalu osobom
uprawnionym w przypadku zaistnienia klęski
żywiołowej lub innego zdarzenia losowego.
§ 20. W przypadkach społecznie uzasadnionych
Wójt Gminy Gostycyn może wynająć lokal bez
zachowania trybu określonego w § 16 i wówczas nie
mają zastosowania kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 1
i 2.
§ 21. Dopuszcza się możliwość dokonania przez
Wójta Gminy sprzedaży w drodze przetargu wolnych
lokali mieszkalnych w tym również o powierzchni
przekraczającej 60 m2, mając na uwadze racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, do
10% powierzchni lokali komunalnych w danym roku.
§ 22. Wykonanie
Gminy Gostycyn.

uchwały

powierzyć

Wójtowi

§ 23. Traci moc uchwała nr XXVIII/212/01 Rady
Gminy Gostycyn z dnia 13grudnia 2001 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego
zasobu
gminy
Gostycyn
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 48 poz. 924 z 3 czerwca 2002 r.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45

– 2080 –

Poz. 978, 979

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kielbratowski
977
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ZARZĄDZENIE Nr 139/2009
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1) oraz art. 42
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 późn. zm.2) zarządzam co następuje:

28S, Rb-50, Rb-30, Rb-33, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, RbNDS, Rb-27ZZ, Rb-UZ, RB-UN, Rb-ST przesłane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za 2008 r. przekazuje się Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz
z załącznikami nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2008 r.
2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia
się następująco :
plan 30.059.145,00 zł,
wykonanie 30.919.579,58 zł,
dochody wg załączników nr 1 i 2 do niniejszego
zarządzenia, w tym:
zadania zlecone i powierzone wg załącznika nr 4 do
zarządzenia plan 4.262.571,00 zł, wykonanie 4.227.014,36 zł,
wydatki wg załączników nr 1 i 3 do zarządzenia plan
35.642.959,00 zł, wykonanie 30.321.993,09 zł w tym:
zadania zlecone i powierzone wg załącznika nr 5 plan
4.262.571,00 zł, wykonanie 4.227.014,36 zł i wydatki
majątkowe wg załącznika nr 6 i 6a do zarządzenia plan
9.153.530,00 zł, wykonanie 5.661.165,27 zł.
3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 7 do zarządzenia:
- przychody: 126.712,62 zł,
- wydatki: 212.927,74 zł.
4. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego
Zakładu Komunalnego wg załącznika nr 8 do zarządzenia:
- przychody: 2.876.191,06 zł,
- wydatki: 2.769.039,31 zł.

§ 4. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a także ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów wsi.
Wójt Gminy
Lech Skarbiński
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 23, poz. 1458.
1.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za 2008 r.
z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb978
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ZARZĄDZENIE Nr 22/09
WÓJTA GMINY SICIENKO
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,

poz. 2104; zm.: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, . Nr 170, poz. 1217,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45

– 2081 –

Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r.,
Nr 180, poz. 1112, Nr 180, poz. 1112 Nr 209,
poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedłożyć
Radzie
Gminy
Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
w następujących kwotach:
1. Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1)
23.121.263,75 zł, w tym:
1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem
nr 4) 3.641.513,16 zł;
2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu
administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem
Nr 5) 587.204,02 zł;
3) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
1.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6);
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 139.327,31 zł;
5) subwencja ogólna 8.976.382,00 zł, w tym:
a) część wyrównawcza 1.912.772,00 zł z tego:
kwota podstawowa 1.050.092,00 zł kwota
uzupełniająca 862.680,00 zł,
b) część oświatowa 7.038.405,00 zł,
c) część równoważąca 25.205,00 zł.
2. Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)
25.703.465,31 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na kwotę 19.159.234,75 zł, z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.913.056,19 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem
nr 4) 3.641.513,16 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji samorządowej 587.204,02 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 5),
d) wydatki na realizację zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
1.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6),
e) dotacje
celowe
na
finansowanie
lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 21.140,00 zł,
(zgodnie
z załącznikiem nr 7),
f) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla
samorządowych instytucji kultury 613.180,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 8),
g) pozostałe dotacje 663.464,48 zł, (zgodnie
z załącznikiem nr 7),
h) wydatki na obsługę długu gminy 118.014,45 zł,
i) wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 128.839, 28 zł,
j) wydatki na realizację zadań określonych
w programie zwalczania narkomanii 4.709,62 zł.
2) wydatki majątkowe kwotę 6.544.230,56 zł, w tym
na:
a) wydatki inwestycyjne 6.544.230,56zł (zgodnie
z załącznikiem nr 3) - z tego dotacje celowe na
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dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
zakładu
budżetowego
w
wysokości
270.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
3. Deficyt budżetowy 2.582.201,56 zł.
§ 2. Przedłożyć informację z realizacji przychodów
i rozchodów w 2008 roku w następujących kwotach:
1. Przychody (zgodnie z załącznikiem Nr 9)
3.351.876, 59 zł, w tym:
1) zaciągnięte kredyty i pożyczki 2.716.800,00 zł;
2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych
11.000,00 zł;
3) przychody z innych rozliczeń - wolnych środków,
jako nadwyżki środków na rachunku bankowym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
624.076,59 zł.
2. Rozchody (zgodnie z załącznikiem nr 9)
456.154,00zł, w tym:
1) spłaty kredytu i pożyczek 431.154,00 zł;
2) pożyczki udzielone 25.000,00 zł.
§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2008 r.
planu
finansowego
zakładów
budżetowych
w następujących kwotach:
1) przychody Zakładu Komunalnego 3.294.441,00 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 10) w tym dotacje
celowe na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji zakładu budżetowego w wysokości
270.000,00 zł;
2) wydatki Zakładu Komunalnego
(zgodnie z załącznikiem nr 10) 3.272.418,73 zł w tym
wydatki na inwestycje w wysokości 294.445,34 zł.
§ 4. Przedłożyć informację z wykonania w 2008 r.
planu finansowego funduszy celowych w następujących
kwotach:
1) przychody
Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie
z załącznikiem nr 11) 61.591,44 zł;
2) wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości (zgodnie
z załącznikiem nr 11) 15.789,78 zł.
§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2008 r.
planu finansowego rachunku dochodów własnych
w następujących kwotach:
1) przychody
rachunku
dochodów
własnych
191.821,97 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10);
2) wydatki
rachunku
dochodów
własnych
187.860,98 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).
§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za 2008 r.
planu finansowego dochodów związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w kwocie 26.051,66 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12).
§ 7. Przedłożyć sprawozdanie o łącznej kwocie
długu publicznego gminy na koniec 2008 r. (zgodnie
z załącznikiem nr 13) 3.156.206,00 zł.
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dniem

Wójt
Jan Wach
979

980
980

OGŁOSZENIE
STAROSTY BYDGOSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków
Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim.
W związku z art. 44a ust. 1 i art. 44c ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn.
zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 560) Starosta Bydgoski ogłasza co następuje:
§ 1. W terminie do 14 dni od dnia opublikowania
niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
istnieje
możliwość zgłaszania kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na członka
Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
przy
Staroście
Bydgoskim
uprawnione są działające na terenie Powiatu
Bydgoskiego organizacje pozarządowe, fundacje
i jednostki samorządu terytorialnego.
§ 3. Zgłoszenie kandydata winno zawierać:
1) oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia,
w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego;
2) imiona i nazwisko kandydata oraz miejsce
zamieszkania;
3) uzasadnienie zgłoszenia kandydata, w tym
informacje o pracy kandydata na rzecz osób
niepełnosprawnych;
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
zgłoszenie kandydata i powołanie na członka
980

Powiatowej

Społecznej

Rady

Do

Spraw

Osób

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.), w celu powołania członków
Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim.
§ 4. Zgłoszenia
należy
składać
osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, w zamkniętej
kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej
Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Bydgoskim lub za pośrednictwem
poczty.
Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski
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