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ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2009
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
chronionych ekosystemów, a brak negatywnego
oddziaływania na środowisko został wykazany
w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.”
„2. Zakaz, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 nie
dotyczy zbiorników antropogenicznych o powierzchni
do 1 ha, cieków wodnych stanowiących budowle
i urządzenia melioracyjne, terenów przeznaczonych
pod zabudowę, dla których szerokość strefy
zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, przypadków
budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej
strefie znajduje się zespół istniejącej zabudowy,
które mają uzupełniać, bądź do których będą
przylegać nowo planowane obiekty.”

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 20/2005 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) dotychczasową treść oznacza się jako § 5 ust. 1;
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„1. Zakaz wymieniony w § 5 ust. 1 pkt 4 nie
dotyczy wydobywania piasku i żwiru
z udokumentowanych złóż wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy
wydobywaniu nie przekraczającym 20 tyś m3
rocznie. Eksploatacja ta nie może powodować
zmian stosunków wodnych i zagrożeń dla

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
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ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2009
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 maja 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 19/2005 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1872 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) dotychczasową treść oznacza się jako § 4 ust. 1;
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„1. Zakaz wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 4 nie
dotyczy wydobywania piasku i żwiru
z udokumentowanych złóż wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy
wydobywaniu nie przekraczającym 20 tyś m3
rocznie. Eksploatacja ta nie może powodować
zmian stosunków wodnych i zagrożeń dla
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chronionych ekosystemów, a brak negatywnego
oddziaływania na środowisko został wykazany
w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.”;
„2. Zakaz o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 nie
dotyczy zbiorników antropogenicznych o powierzchni
do 1 ha, cieków wodnych stanowiących budowle
i urządzenia melioracyjne, terenów przeznaczonych
pod zabudowę, dla których szerokość strefy
zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, przypadków
budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej
strefie znajduje się zespół istniejącej zabudowy,
które mają uzupełniać, bądź do których będą
przylegać nowo planowane obiekty.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
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UCHWAŁA Nr XXI/159/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 6 marca 2009 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
stanowiących własność gminy Janowiec Wielkopolski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1), uchwala się,
co następuje:

załącznik
do uchwały nr XXI/159/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 6 marca 2009 r.

§ 1. Określa się zasady nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej, oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, zgodnie z zasadami racjonalnej
gospodarki nieruchomościami – w brzmieniu, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

Zasady
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej, oraz
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/35/2003 Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca
2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

1. Burmistrz gospodaruje gminnym zasobem
nieruchomości.
2. W ramach gospodarowania gminnym zasobem
nieruchomości
–
Burmistrz
uprawniony
jest
w szczególności do nabywania, zbywania, oddawania w
użytkowanie wieczyste, obciążania nieruchomości,
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej, oraz w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
3. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do
wszystkich nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych.

§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

się

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane 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, 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.

I. Zasady ogólne

II. Nabywanie nieruchomości
1. Nabycie
nieruchomości
może
nastąpić
w
uzasadnionych
społecznie
i
gospodarczo
przypadkach, gdy nieruchomość jest niezbędna dla
realizacji celów i zadań gminy.
2. Celem ustalenia ceny nieruchomości Burmistrz
przystępuje do negocjacji ze zbywcą, której podstawą
jest cena ustalona przez rzeczoznawcę.
3. Zadaniem Burmistrza jest wynegocjonowanie
ceny nieruchomości
uwzględniając
możliwości
finansowe Gminy.
III. Zbywanie nieruchomości
1. Zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości – może następować tylko z zachowaniem
warunków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w przepisach
kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i innych przepisach prawnych
regulujących zbywanie nieruchomości.
2. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego
zasobu nieruchomości mogą być przedmiotem
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darowizny na rzecz Skarbu Państwa tylko
w uzasadnionych społecznie i gospodarczo przypadkach.
3. W przypadku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu – przewodniczącego oraz członków komisji
przetargowej wyznacza Burmistrz.
4. Jeżeli nieruchomość będzie sprzedawana
w drodze bezprzetargowej a cena zostanie rozłożona na
raty, oprocentowanie należności nie może być niższe
niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez NBP,
a wierzytelności Gminy w stosunku do nabywców
nieruchomości podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.
5. Przy
sprzedaży
oraz
wydzierżawianiu
i wynajmowaniu na okres dłuższy niż 3 lata
nieruchomości położonych na terenie wsi Burmistrz
zobowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa.
6. Przy zbyciu, oddaniu w użytkowanie wieczyste
oraz wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości
położonych na terenie miasta Burmistrz zobowiązany
jest zasięgnąć opinii Komisji Gospodarki, Budżetu
i Finansów.
IV. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi
prawami rzeczowymi wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości - może następować tylko z zachowaniem
warunków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w przepisach
kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
1. Użytkowanie – może być ustanowione tylko
odpłatnie w formie umowy sporządzonej na piśmie.
Okres użytkowania nie może być dłuższy niż 10 lat.
Użytkowanie nieruchomości stanowiących własność
gminy może być ustanowione stosownie do regulacji
zawartej w art. 252 do 2701 Kodeksu cywilnego o ile
niniejsze zasady nie stanowią inaczej.
2. Służebność – grunty stanowiące gminny zasób
nieruchomości mogą być w uzasadnionych gospodarczo
i społecznie przypadkach obciążone służebnościami
gruntowymi na czas określony lub nieokreślony.
Obciążanie tego rodzaju jest dopuszczalne, jeżeli
służebność ma na celu racjonalne zwiększenie
użyteczności nieruchomości władnącej lub jej części.
To zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej,
dające jej właścicielowi korzyści na nieruchomości
obciążonej – winno być w zasadzie konieczne jak np.
w przypadku ustanowienia drogi koniecznej, urządzeń
kanalizacyjnych i wodociągowych, energetycznych lub
telekomunikacyjnych.
Sposób
korzystania
z nieruchomości winien zostać określony w umowie
sporządzonej w formie aktu notarialnego, którego
koszty w całości pokrywają właściciele nieruchomości
władnących.
3. Hipoteka – upoważnia Burmistrza do jej
stosowania, szczególnie jako formy zabezpieczenia
kredytów zaciągniętych przez Gminę. Hipoteką mogą
1085

Poz. 1085

być obciążone nieruchomości wchodzące w skład
gminnego zasobu dla zabezpieczenia oznaczonej
wierzytelności do wysokości określonej przez
Burmistrza.
V. Wydzierżawianie lub wynajmowanie
nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony
1. Wydzierżawianie
lub
wynajmowanie
nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej, oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość – może następować tylko z zachowaniem
warunków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w przepisach
kodeksu cywilnego i innych przepisach prawnych
regulujących zbywanie nieruchomości.
2. Wydzierżawianie
lub
wynajmowanie
nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu
winno odbywać się:
1) w formie przetargu;
2) w formie bezprzetargowej:
a) jeżeli przemawia za tym słuszny interes gminy
i tę formę dopuszczają przepisy prawa,
b) w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość;
3) zasady oddawania nieruchomości w dzierżawę lub
najem – określa Burmistrz;
4) umowa dzierżawy lub najmu oraz ich zmiana winny
być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach
mają odpowiednio zastosowanie:
1) ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) Kodeks Cywilny;
3) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami;
4) przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
5) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych.
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UCHWAŁA NR XXVIII/184/09
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 8 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. tworzy się
obwód głosowania Nr 3 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie
Leczniczo-Opiekuńczym,
z
siedzibą
obwodowej
komisji
wyborczej
w
budynku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczego
w Raciążku ul. Przedmiejska 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers
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UCHWAŁA Nr XXIX/138/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) art. 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 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 766) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056) w związku z Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca
2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 37, poz. 287) na
wniosek Burmistrza Lubienia Kujawskiego uchwala się,
co następuje:
§ 1. W wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

tworzy się obwód głosowania Nr 10 dla wyborców
przebywających w Domu Pomocy Społecznej
w Rzeżewie z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.
§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

się

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na tablicy ogłoszeń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Złotowski
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UCHWAŁA Nr XXIX/139/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 41
ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708
i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340)
uchwala się, co następuje:

6) przy zawieraniu kolejnej umowy gdy zawarcie
pierwotnej umowy nastąpiło po przeprowadzeniu
przetargu na dzierżawę;
7) osobom, które posiadają prawa do obiektów
budowlanych wzniesionych z własnych środków na
gruncie objętym umową;
8) przeznaczonych na potrzeby gminnych jednostek
budżetowych;
9) przeznaczonych na potrzeby jednostek i organizacji
prowadzących działalność użyteczności publicznej;
10) gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość oraz spełnione są następujące
warunki:
a) dzierżawca wywiązuje się z postanowień
dotychczasowej umowy,
b) przedłużenie dzierżawy nie będzie kolidowało
z interesami gminy,
c) nieruchomość nie jest przeznaczona do zbycia
w okresie trwania umowy.

§ 1. Określa
się
„zasady
wydzierżawiania
nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
Lubień Kujawski na czas oznaczony dłuższy niż trzy
lata bądź nieoznaczony oraz zawierania kolejnych
umów na czas oznaczony do 3 lat, których podmiotem
jest ta sama nieruchomość.

§ 5. Upoważnia
się
Burmistrza
Lubienia
Kujawskiego do zawierania kolejnych umów bez
konieczności uzyskania zgody Rady Miejskiej
w Lubieniu Kujawskim w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.

§ 2. Przedmiotem dzierżawy lub najmu mogą być
nieruchomości zabudowane, niezabudowane oraz lokale
użytkowe stanowiące własność gminy Lubień Kujawski.

§ 6. Czynsz dzierżawny ustala Burmistrz Lubienia
Kujawskiego w oparciu o stawki określone odrębną
uchwałą.

§ 3. Dzierżawa nieruchomości, na okres powyżej
3 lat następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 4
niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 4. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na
okres dłuższy niż 3 lata, jeżeli oddanie w dzierżawę
nieruchomości następuje:
1) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia
z nieruchomości na podstawie umowy przez okres
co najmniej 3 lat;
2) małżonkowi lub zstępnemu dotychczasowego
dzierżawcy;
3) w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej
własność lub oddanej w dzierżawę, wnioskodawcy;
4) gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy;
5) na cele rolnicze, ogrodnicze, lub urządzenia
zieleńców i ogródków przydomowych bez
możliwości zabudowy;
1088

się

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na tablicy ogłoszeń.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Złotowski
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UCHWAŁA Nr XXIV/123/09
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 – 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 158,
poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 52, poz. 422) w związku z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r.
Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 327 oraz z 2008 r.
Nr 42, poz. 257) w uzgodnieniu ze Związkami
Nauczycielstwa Polskiego - Zarządem Oddziału
w Rypinie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Wynagradzania
Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Wąpielsk, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XV/80/08 z dnia
8 kwietnia 2008 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od
1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

załącznik
do uchwały nr XXIV/123/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
Regulamin
określający wysokość stawek i szczególne warunki
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i
wypłacania
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez gminę Wąpielsk
1. Postanowienia ogólne
§ 1. 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 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) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina
Wąpielsk.
§ 2. Regulamin
określa
wysokość
stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczenia
i wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku za wysługę lat;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród;
7) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2. Dodatek motywacyjny
§ 3.1. Warunkiem
przyznania
nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
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efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.;
2) umiejętność
rozwiązywania
problemów
wychowawczych
uczniów
we
współpracy
z rodzicami;
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
5) systematyczne i efektywne przygotowanie się
i wypełnianie przydzielonych obowiązków;
6) podnoszenie
kwalifikacji
i
umiejętności
zawodowych;
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych
urządzeń szkolnych;
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
i pedagogicznej;
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń
służbowych;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy;
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form
aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;
2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące
kryteria:
1) umiejętności
racjonalnego
gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie
dyscypliny
budżetowej
w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,
d) podejmowanie
działań
zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji
zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli
do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
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e) współpraca
z
placówkami
doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na celu
promowanie szkoły;
3) wysokie
efekty
w
pracy
dydaktycznej
i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe,
artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona
oferta
szkoły
poprzez:
wprowadzenie
programów
autorskich,
innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie
konkretnych
problemów
wychowawczych, podejmowanie efektywnych
działań
profilaktycznych
zapobiegających
zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach i przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytucjami
społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i samorządem Uczniowskim.
§ 4. Wysokość środków finansowych w szkole na
dodatki
motywacyjne
wynosi
średnio
4%
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a dla
dyrektorów szkół 10% wynagrodzenia zasadniczego
dyrektorów.
§ 5.1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu
o opracowane kryteria w wysokości do 10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
przyznaje wójt w wysokości do 15% wynagrodzenia
zasadniczego dyrektora.
3. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczyciela
i dyrektora przyznaje się na czas określony nie dłuższy
niż jeden rok.
§ 6.1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został
przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
poprzedniej.
3. Dodatek za wysługę lat
§ 7.1. 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,
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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 prawdo dodatku lub
do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
4. Dodatek funkcyjny
§ 8.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół
przyznaje Wójt.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje się za:
1) warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę dzieci i młodzieży,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalne
i
efektywne
gospodarowanie
środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach
działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze
ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne)
i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;
3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia
w
olimpiadach,
konkursach,
zawodach.
§ 9.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości do 50% wynagrodzenia
zasadniczego dyrektora szkoły wynikającego ze stawki
osobistego zaszeregowania.
2. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.
§ 10.1 Nauczycielom
realizującym
dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości
od 2% do 5% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela za każdego nauczyciela powierzonego
opiece;
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od
2% do 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego.
§ 11. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Dodatek za warunki pracy
§ 12.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub

Poz. 1089

uciążliwych warunkach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty
Nauczyciela, w wysokości do 18% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona od stopnia trudności realizowanych prac
lub zajęć.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
- nauczycielom szkół prowadzących zajęcia w klasach
łączonych,
- nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczania
indywidualne uczniów zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego.
5. Dodatek za trudne warunki pracy ustala dla
nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt
Gminy.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
§ 13.1 Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych
lub
doraźnego
zastępstwa
nauczycieli.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela 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) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16
– z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½
godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
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
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(lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 14.1 Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze
specjalnego
funduszu
nagród
za
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Kary
Nauczyciela.
2. Fundusz nagród organu prowadzącego tworzony
jest w wysokości 1% planowanego rocznego funduszu
wynagrodzeń
osobowych
nauczycieli
i
jest
przeznaczony na nagrody dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez gminę Wąpielsk.
3. Dokonuje się podziału funduszu nagród:
- 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy,
- 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
§ 15.1 Nagroda, o której mowa w § 17, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co
najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej
3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga
dobre
wyniki
w
nauczaniu
potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga
dobre
wyniki
w
nauczaniu,
potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do
udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych) ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespól 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 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;
1089
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2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia,
policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
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.
§ 16.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
przyznawane są z okazji:
- Dnia Edukacji Narodowej
- Ważnych wydarzeń w życiu szkoły
- Szczególnych osiągnięć nauczyciela lub dyrektora
2. Nagrody dla nauczyciela przyznaje dyrektor
szkoły. Wójt Gminy może również przyznać nagrodę
dla nauczyciela na uzasadniony wniosek dyrektora
szkoły, organizacji związkowej lub z własnej
inicjatywy. Nagrody dla dyrektora szkoły przyznaje
Wójt Gminy.
§ 17.1. Niezależnie
od
nagrody
organu
prowadzącego nauczyciel może otrzymać w danym
roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
2. Wysokość nagrody wójta nie może być wyższa
niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
być
wyższa
niż
100%
minimalnej
stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
7. Postanowienia końcowe.
§ 18. Wypłata
wynagrodzeń
określonych
w niniejszym regulaminie następuje w formie
bezgotówkowej, a tylko w wyjątkowych przypadkach
w formie gotówkowej.
§ 19. Regulamin niniejszy został uzgodniony
z zakładową organizacją związkową: Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego Międzygminnym Zarządem
Oddziału w Rypinie.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2009
RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Barcin.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwalić regulamin wynagradzania nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Barcin, 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
i 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 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagradzania
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;
4) szkoła – przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła
podstawowa, gimnazjum oraz zespół szkół dla
których organem prowadzącym jest gmina Barcin;
5) klasa – oddział lub grupa;
6) uczeń – wychowanek.
§ 3.1. 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 nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
4) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad

dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 4.1. Nauczycielowi
przysługuje
dodatek
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych
w § 6 rozporządzenia.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
to jest:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,
b) uzyskiwanie
przez
uczniów
sukcesów
w konkursach, zawodach, olimpiadach artystycznych;
2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w pracy
wychowawczo-opiekuńczej, to jest:
a) umiejętne i skuteczne rozwiązywanie problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
c) współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc
socjalną;
3) podnoszenie
jakości
świadczonej
pracy
z
umiejętnym
stosowaniem
innowacji
pedagogicznych, to jest:
a) opracowywanie
i
wdrażanie
innowacji
pedagogicznych, programów autorskich, pomocy
dydaktycznych,
b) podnoszenie kwalifikacji, stałe doskonalenie
umiejętności zawodowych w formie warsztatów,
szkoleń, konferencji metodycznych;
4) zaangażowanie w realizowanie czynności i zajęć
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, to jest:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły,
e) pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego
i rzeczowego dla szkoły;
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5) efektywne
realizowanie
zadań
związanych
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, to jest:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
w szkole,
c) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia,
d) prawidłowe stosowanie prawa oświatowego
i prawa pracy,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy,
g) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy,
h) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej.
§ 5.1. Dolna granica dodatku motywacyjnego nie
może wynosić mniej niż 4%, a górna 30% stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek ten
przyznaje się na czas określony nie krótszy niż
6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli ustala się uwzględniając poziom spełnienia
warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 5.
3. W zależności od uzyskania osiągnięć
wymienionych w ust. 2 pkt 1 do 5 określa się
maksymalną wysokość dodatku motywacyjnego
uwzględniając co najmniej:
a) dwa kryteria z pkt 1,
b) dwa kryteria z pkt 2,
c) dwa kryteria z pkt 3,
d) trzy kryteria z pkt 4,
e) cztery kryteria z pkt 5.
4. Dodatek motywacyjny, w ramach posiadanych
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie,
przyznaje:
1) nauczycielom – dyrektor szkoły,
2) dyrektorom – Burmistrz.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora
przedszkola
– 30%
do 36%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym;
2) dyrektora szkoły liczącej do 6 oddziałów – 24% do
36% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym;
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3) dyrektora szkoły liczącej od 7 do 16 oddziałów –
36%-48% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym;
4) dyrektora szkoły liczącej od 17 do 22 oddziałów –
48% do 60% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z tytułem magistra
z przygotowaniem pedagogicznym;
5) dyrektora szkoły liczącej 23 i więcej oddziałów oraz
dyrektora zespołu szkół i gimnazjum – 60% do 72%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem
pedagogicznym;
6) wicedyrektora szkoły – 50% dodatku funkcyjnego
dyrektora szkoły;
7) wychowawcy klasy szkole podstawowej, oddziału
przedszkolnego – 60,00 zł miesięcznie;
8) wychowawcy klasy w gimnazjum - 100,00 zł –
miesięcznie;
9) opiekuna stażu – 50,00 zł miesięcznie.
3. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego
dla nauczycieli, którym powierzono obowiązki
dyrektora
(wicedyrektora)
szkoły,
należy
w szczególności uwzględniać:
1) wielkość placówki;
2) jej warunki organizacyjne;
3) złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.
4. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za
pełnienie
funkcji
opiekuna
stażu
oraz
za
wychowawstwo. Dodatki te nie przysługują dyrektorom.
5. Dodatek funkcyjny, w ramach posiadanych
środków, przyznaje:
1) nauczycielom i wicedyrektorom – dyrektor szkoły;
2) dyrektorom – Burmistrz.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w
którym
nastąpiło
powierzenie
stanowiska
kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny, w wysokości ustalonej dla
dyrektora,
przysługuje
wicedyrektorowi
albo
nauczycielowi zastępującemu dyrektora od dnia objęcia
funkcji z powodu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy.
8. Od 1 września 2009 w ust. 2 pkt 7 i 8 ustala się
następujące stawki dodatku:
1) w pkt 7 – dla wychowawcy klasy szkole
podstawowej, oddziału przedszkolnego – 80,00 zł
miesięcznie;
2) w pkt 8 – dla wychowawcy klasy w gimnazjum 120,00 zł miesięcznie.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc
z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu
pracy w trudnych i uciążliwych warunkach, określonych
w odrębnych przepisach w wysokości:
1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego –
25% stawki godzinowej za każdą godzinę nauczania,
oraz dodatkowo 10% stawki godzinowej za
prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, których
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stan
zdrowia
określony
w
orzeczeniu
o niepełnosprawności z powodów chorobowych
uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki
lub udzielania pomocy;
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych w szkołach podstawowych – 25% stawki
godzinowej za każdą godzinę nauczania.
2. Dodatek wypłaca się z dołu.
§ 8.1. 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.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, której mowa w ust. 1
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować
z przyczyn nie leżących po stronie pracownika,
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) rekolekcji;
5) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
6) zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia
- traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.
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 lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 – Karta 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
jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się według zasad ustalonych w ust. 1-2.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 9.1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty
nagród Burmistrza i dyrektorów szkół i przedszkoli:

Poz. 1090

1) na nagrody Burmistrza przeznacza się 20% funduszu;
2) na nagrody dyrektora szkoły przeznacza się 80%
funduszu.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole lub przedszkolu co najmniej
1 roku, oraz spełniającemu co najmniej 5 kryteriów,
wymienionych w ust. 3.
3. Kryteria przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wprowadzania nowatorskich metod dydaktycznych
i wychowawczych, opracowywania i publikacji
autorskich programów,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami zdolnymi i z uczniami mającymi
trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
przez organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym
z
rodzin
ubogich
lub
patologicznych,
b) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współdziałania szkoły lub
przedszkola z rodzicami,
c) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
3) w zakresie innych zadań statutowych szkoły:
a) 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,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
d) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
4. Nagrodę Burmistrza przyznaje się dyrektorowi za:
1) uzyskane przez dyrektora lub podległych mu
nauczycieli osiągnięcia wymienione w ust. 3 pkt 1-3;
2) wzorową organizację szkoły;
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
przydzielonymi szkole;
4) tworzenie i wzbogacanie bazy szkoły;
5) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli
podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
5. Wysokość
nagrody
Burmistrza
stanowi
maksymalnie kwota wynagrodzenia zasadniczego
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nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem
magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym,
a dyrektora kwota wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela kontraktowego z wyższym wykształceniem
magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.
6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
teczce akt osobowych.
7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:
1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela;
2) organ nadzoru pedagogicznego – dla dyrektora;
3) statutowe organy związków zawodowych dla
nauczyciela, dyrektora.
8. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać
nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi. W tym
przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez
komisję, o której mowa w ust. 12.
9. Dyrektor przyznaje nagrody nauczycielom po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków
zawodowych. Decyzja o przyznaniu nagrody winna być
podjęta do 10 października każdego roku.
10. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza
należy składać do dnia 15 września każdego roku
w Urzędzie Miejskim.
11. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do
regulaminu.
12. Wnioski, o których mowa w ust 7 opiniuje
komisja nagród w składzie:

Poz. 1090, 1091

1) przedstawiciel organu prowadzącego;
2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych.
13. Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
może być przyznana w innym terminie.
§ 10. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi oraz dyrektorom szkół.

się

§ 11. Traci moc uchwała nr XVIII/173/08 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Włodzimierz Wełnowski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007 r.
i 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 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/759/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)
art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 1.649.311 zł,
tj. do wysokości 937.666.742 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu zwiększenia
środków z UE i innych źródeł zagranicznych.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa ogółem
o kwotę 1.649.311 zł, tj. do wysokości 1.001.666.742 zł,
z tytułu zwiększenia wydatków na pozostałe programy
współfinansowane ze środków zagranicznych.
§ 3. W uchwale nr XXIX/581/08 Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu województwa na
rok 2009 uszczegółowionej uchwałą nr 2/7/09 Zarządu
Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2009 r. i zmienionej
uchwałami:

nr XXX/601/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r.,
- nr 8/80/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 stycznia 2009 r.,
- nr XXXI/663/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r.,
- nr 16/177/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r.,
- nr XXXII/720/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- nr 29/349/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę „936.017.431 zł” zastępuje się kwotą
„937.666.742 zł”;
2) w § 1, pkt 2 kwotę „204.018.828 zł” zastępuje się
kwotą „205.668.139 zł”;
3) w § 2 kwotę „1.000.017.431 zł” zastępuje się kwotą
„1.001.666.742 zł”;
4) w § 2, pkt 1 kwotę „620.110.536 zł” zastępuje się
kwotą „620.255.307 zł”;
5) w § 2, pkt 2 kwotę „379.906.895 zł” zastępuje się
kwotą „381.411.435 zł”;
6) w § 6 ust. 2 kwotę „379.906.895 zł” zastępuje się
kwotą „381.411.435 zł”;
-
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kwotę „361.109.395 zł” zastępuje się kwotą
„362.613.935 zł”;
7) ust. 6 w § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki w 2009 r. na pozostałe programy
współfinansowane ze środków zagranicznych
w wysokości 6.208.487 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 9 do uchwały.”;
8) w § 7 ust. 3 kwotę „78.392.556 zł” zastępuje się
kwotą „80.041.867 zł”.

Poz. 1091, 1092

brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały;
7) nr 12 – Dotacje celowe z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2009 r., zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Dokonuje się zmian w następujących
załącznikach do uchwały nr XXIX/581/08 Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa na
rok 2009 (z późn. zm.):
1) nr 1 – Dochody budżetu Województwa KujawskoPomorskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały;
2) nr 2 – Wydatki budżetu Województwa KujawskoPomorskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) nr 3 – Wynik budżetowy i finansowy na 2009 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) nr 9 – Pozostałe programy współfinansowane ze
środków zagranicznych w 2009 r., otrzymuje nowe

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216,
poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/790/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice.
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.)1 oraz § 3 i § 5 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841 z późn. zm.) 2,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza
się
aglomerację
Potulice
o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 7340,
wyposażoną w oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną
w miejscowości Potulice, położoną w powiecie
nakielskim, województwie kujawsko-pomorskim, której
obszar obejmuje miejscowości: Brzózki, Tur, Olek,
Żurczyn, Zamość z terenu Gminy Szubin oraz
miejscowości: Potulice, Występ, Gorzeń z terenu
Gminy Nakło nad Notecią.
§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na
mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75,
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,
Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 227, poz. 1505.
2. Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.U.
z 2006 r. Nr 199, poz. 1468.
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UCHWAŁA Nr XXX/205/09
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
miasto Wąbrzeźno.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.1) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Wąbrzeźnie oraz Komisją
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Wąbrzeźno, 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) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
§ 3.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz Miasta, a dla nauczycieli dyrektor
szkoły według stawek określonych w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko

Miesięczna
kwota dodatku

1. dyrektor szkoły
2. dyrektor przedszkola

1000

3. wicedyrektor szkoły
4. wicedyrektor przedszkola

500

5. inne stanowiska kierownicze
6. opiekun stażu

350

7. wychowawca klasy

800
400
40
50

2. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których
mowa w ust. l przysługują wszystkie dodatki.
§ 4.1. W zależności od jakości pracy, w tym
spełniania ogólnych warunków, o których mowa w § 6

rozporządzenia
oraz
szczegółowych
warunków
określonych
w
ust. 3
niniejszego
paragrafu,
nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny może być przyznany
nauczycielowi, który rzetelnie wywiązuje się
z obowiązków określonych w przepisach prawa
oświatowego, a ponadto spełnia co najmniej pięć
z warunków wymienionych w § 4 ust. 3.
3. Szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielowi dodatku motywacyjnego są następujące:
1) uzyskiwanie
udokumentowanych
osiągnięć
dydaktycznych uczniów, a w szczególności:
a) osiągnięć
edukacyjnych,
ocenianych
z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach, zawodach
i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,
związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczoopiekuńczych, a w szczególności:
a) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą
oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie
agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) 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;
3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją
i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod
nauczania i wychowania, realizowanych we
współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie
i
organizowanie
imprez
i uroczystości szkolnych,
b) 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 szkołach publicznych,
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c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego
lub
innych
organizacji
uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie
i
stałe
prowadzenie
nadobowiązkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, w tym uwzględniających
potrzeby uczniów,
e) skuteczne
kierowanie
rozwojem
ucznia
szczególnie uzdolnionego,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;
5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do
przydzielonych obowiązków,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) prezentowanie swego dorobku zawodowego;
6) co najmniej dobra ocena pracy nauczyciela.
4. Szczegółowym warunkiem przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi
w ust. 3 jest spełnianie następujących kryteriów:
1) stwarzanie warunków do 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;
3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
4) właściwa współpraca ze środowiskiem szkolnym
i lokalnym oraz aktywizowanie uczniów do udziału
w imprezach pozaszkolnych;
5) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
6) dbałość o estetykę szkoły i jej otoczenie oraz
powierzone mienie;
7) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy;
8) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Burmistrz Miasta.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
z uwzględnieniem poziomu spełnienia warunków,
o których mowa w ust. 2 i 3.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może
przekraczać:
1) dla nauczycieli - 20% wynagrodzenia zasadniczego
danego nauczyciela;
2) dla dyrektora - 50% wynagrodzenia zasadniczego
danego dyrektora.
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9. Ustala się środki finansowe na dodatki
motywacyjne w następującej wysokości:
1) 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
z przygotowaniem pedagogicznym, przyjętego
w rozporządzeniu - na jeden etat kalkulacyjny
nauczyciela;
2) 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
z przygotowaniem pedagogicznym, przyjętego
w rozporządzeniu - na jeden etat dyrektora.
§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy.
2. Za pracę w warunkach trudnych, określonych
w § 8 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości
10% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
3. Za pracę w warunkach uciążliwych, określonych
w § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za
okres faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się
w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu
powierzono
stanowisko
kierownicze,
realizuje
w warunkach trudnych lub uciążliwych cały
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje
w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli zatrudniony
jest w niepełnym wymiarze godzin.
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 ustala dla
nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Miasta.
7. W razie zbiegu tytułów do dodatku za warunki
pracy, wypłaca się dodatek wyższy.
§ 6.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego
(łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie
została
zrealizowana
w
warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc
odpowiedni 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. 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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1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 150, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Markiewicz
1093

1094
1094

UCHWAŁA Nr XXX/206/09
RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez miasto Wąbrzeźno.
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.1), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Wąbrzeźnie oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność”
Pracowników
Oświaty
Powiatu
Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, w ramach utworzonego
w budżecie miasta specjalnego funduszu nagród.
§ 2. Fundusz, o którym mowa w § 1 dzieli się
następująco:
1) 30% środków przeznacza się na nagrodę Burmistrza;
2) 70% środków przeznacza się na nagrody dyrektora.
§ 3. Wysokość nagrody dyrektora
przekraczać 70% nagrody Burmistrza.

nie

może

§ 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za
szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz
realizację innych zadań statutowych szkoły.
§ 5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
§ 6. Nagroda Burmistrza może być przyznana
dyrektorom i nauczycielom, którzy spełniają co
najmniej 5 kryteriów, spośród wymienionych w § 8.
§ 7. Nagroda dyrektora może być przyznana
nauczycielowi, który spełnia co najmniej 3 kryteria,
spośród wymienionych w § 8.
§ 8. Nauczyciel otrzymuje nagrodę, jeśli spełnia
następujące kryteria:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,

przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki nauczania, 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
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w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.

3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
nauczyciel należy.

§ 9. Przyznanie nagrody Burmistrza może nastąpić:
1) z inicjatywy własnej Burmistrza;
2) na wniosek dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej szkoły.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 10. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się
w Urzędzie Miejskim w Wąbrzeźnie, w terminie do
15 września każdego roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Markiewicz

§ 12. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznaje
się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie
uzasadnionych wypadkach mogą być przyznane
w innym czasie.
§ 13. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 14. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 11. Wnioski, o których mowa w § 10 winny
zawierać:
1) imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż
pracy nauczyciela, przyznane wcześniej nagrody
i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;

powierza

się

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz.150, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458.

1094

1095
1095

UCHWAŁA Nr XXXII/177/2009
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut sołectwa
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Kujawy

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

załącznik
do uchwały nr XXXII/177/09
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Statut Sołectwa
Rozdział 1
Nazwa i teren działania
§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Kujawy
stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
Sołectwo Kujawy.
§ 2.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której
mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową gminy Ciechocin.
2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami
obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy
wprowadzające
ustawę
o
samorządzie
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terytorialnym
i
ustawę
o
pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);
3) niniejszego statutu.
§ 3. Teren działania sołectwa Kujawy obejmuje
dotychczasowy przysiółek Kujawy w skład którego
wchodzą
nieruchomości
oznaczone
numerami
porządkowymi od nr 59 do nr 113, wydzielony
z sołectwa Ciechocin.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania
§ 4.1. Organami sołectwa są:
1) zebranie wiejskie;
2) sołtys.
2. W sołectwie działa Rada Sołecka, która
wspomaga działalność sołtysa.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej, trwa 4 lata,
licząc od daty ich wyborów.
§ 5.1. Zebranie
wiejskie
jest
organem
uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym
działalność sołtysa.
§ 6.1. Do zadań sołtysa należy zapewnienie udziału
mieszkańców w zaspakajaniu ich zbiorowych potrzeb.
2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności
sprawy:
1) organizowania
samopomocy
mieszkańców
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
2) zapewnienia udziału mieszkańców w rozpatrywaniu
spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki
zdrowotnej, sportu i wypoczynku i innych
związanych z miejscem zamieszkania;
3) wspomagania gminy w realizacji jej zadań.
§ 7.1. Sołectwo
decyduje
w
następujących
sprawach:
1) wyboru jego organów wykonawczych;
2) mienia komunalnego w zakresie zwykłego zarządu;
3) przeznaczania środków finansowych będących
w jego dyspozycji.
2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych
dla
interesów
mieszkańców
sprawach
a w szczególności:
1) planu zagospodarowania przestrzennego gminy
i jego realizacji;
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części
dotyczącej sołectwa.
3. Sołectwo występuje do organów gminy
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza
jego możliwości.
4. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys
przekazuje Wójtowi.
Rozdział 3
Sołtys i Rada Sołecka
§ 8.1. W celu rozwijania aktywności społecznej
i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej

Poz. 1095

łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem
Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona
sołtysa i radę sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa
się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Wójta
w terminie 3 miesięcy od daty wyborów do Rady
Gminy.
2. Sołtys może na zasadach określonych odrębną
uchwałą Rady Gminy, otrzymywać dietę oraz zwrot
kosztów podróży służbowych, oraz inne świadczenia
wynikające z przepisów.
§ 9.1. Do
obowiązków
sołtysa
należy
w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich
obradom;
2) zwoływanie rady sołeckiej i przewodniczenie jej
obradom;
3) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
Rady Gminy;
4) działanie stosownie do wskazań zebrania
wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy;
5) wpływanie
na
wykorzystanie
aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów;
7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym
środowisku;
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa
zadań z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada
informację o swojej działalności i działalności rady
sołeckiej.
§ 10. Sołtys nie będący radnym bierze udział
w sesjach Rady Gminy.
§ 11.1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
współdziała z radą sołecką. Rada sołecka składa się
z 3-5 osób.
2. Rada sołecka w zakresie swoich zadań:
1) opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim
projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie;
2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu
program pracy;
3) występuje
wobec
zebrania
wiejskiego
z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców
w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji
zadań samorządu;
4) organizuje
wykonywanie
uchwał
zebrania
wiejskiego oraz kontroluje ich realizację;
5) wskazuje na potrzebę udziału samorządu
mieszkańców
wsi
w
postępowaniu
administracyjnym na zasadach określonych w art. 31
K.p.a;
6) współdziała
z
właściwymi
organizacjami
społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;
7) opracowuje informacje ze swej działalności.
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Rozdział 4
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 12. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze do organów samorządowych.
§ 13.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez
sołtysa z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do
udziału w zebraniu;
2) Wójta Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek osób
i organów wymienionych w ust. 1 pkt 1-2, powinno
zostać zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni
być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego
terminem
w
sposób
zwyczajowo
przyjęty.
Zawiadomienie powinno zawierać: informację, na czyj
wniosek zebranie jest zwoływane, dokładne określenie
daty, godziny i miejsca zebrania, podanie
proponowanego porządku obrad.
§ 14.1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy
mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo
zawiadomieni i wzięło w nim udział co najmniej 1/20
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy
jego obradom.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na
podstawie proponowanego porządku obrad przez sołtysa.
4. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt
Gminy wyznacza pracownika Urzędu Gminy do
kontaktów z sołtysem.
§ 15.1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają
zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół
i uchwały podpisuje sołtys i protokolant.
4. Oryginał protokołu wraz z listą obecności
własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących
udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz
opinie sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie
7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich
realizację, jeżeli nie naruszają interesu gminy, spełniają
wszelkie wymogi formalnoprawne i są zgodne
z obowiązującymi przepisami. O sposobie załatwienia
uchwał i wniosków Wójt informuje sołtysa w terminie
30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji
z zebrania wiejskiego.
5. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub
wniosków zebrania wiejskiego, a także braku
odpowiedzi w ustalonym terminie - samorząd
mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do Rady
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Gminy, gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte
rozstrzygnięcie naruszają istotne interesy mieszkańców.
Sprzeciw powinien zawierać konkretne zarzuty i ich
uzasadnienie.
Rozdział 5
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 16.1. Zebranie wiejskie, na którym ma być
dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje Wójt
Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę
zebrania wiejskiego.
2. Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w tej
sprawie podaje się do publicznej wiadomości co
najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 17.1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa
i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do
głosowania mieszkańców sołectwa.
2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców wybory
w drugim terminie wyznaczonym na co najmniej
godzinę później przypadającą po upływie pierwszego
terminu, będą ważne w obecności co najmniej 1/20
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
3. W przypadku nie dokonania wyboru sołtysa
w drugim terminie Wójt Gminy ustala następny termin
zebrania.
4. Liczbę
stałych
mieszkańców
sołectwa
uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na
podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
5. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza się
wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy
obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 18.1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co
najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady
sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
przewodniczący zebrania.
§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania
wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się
wybory członków rady sołeckiej.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów.
4. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
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§ 20.1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczątką Rady Gminy, z wypisanymi przez komisję
nazwiskami i imionami kandydatów.
2. Na karcie do głosowania głosujący skreślają
kandydatów, którzy nie uzyskali ich aprobaty.
3. Nieważne są głosy na kartach:
1) całkowicie przedartych, przekreślonych lub na
których skreślono wszystkich kandydatów;
2) innych niż ustalone w ust. l lub na których dopisano
osoby nie zgłoszone na kandydatów.
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§ 22.1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub
śmierci sołtysa albo członka rady sołeckiej Wójt Gminy
w terminie do 2 miesięcy zarządza wybory
uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według
zasad określonych w § 16-19.
§ 23. Rada Gminy może wydzielić środki finansowe
z budżetu gminy do dyspozycji sołectwa.
§ 24.1. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołtysa
sprawują Rada Gminy w szczególności przy pomocy
Komisji Rewizyjnej oraz Wójta Gminy, na podstawie
zgodności
z
prawem,
celowości,
rzetelności
i gospodarności.
2. Organy
nadzoru
mają
prawo
żądania
niezbędnych informacji,
danych
i
wyjaśnień
dotyczących
funkcjonowania
sołectwa,
mogą
dokonywać wizytacji obiektów i uczestniczyć
w posiedzeniach organów sołectwa.

§ 21.1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są
bezpośrednio
odpowiedzialni
przed
zebraniem
wiejskim.
2. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być
odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem
kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków,
naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania
wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego
ich w opinii środowiska.
3. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do
zebrania wiejskiego również Wójt Gminy.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być
podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
1095

1096
1096

UCHWAŁA Nr XXXIX/160/09
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia pieczęci.
Na podstawie art. 3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31,
poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353), po zasięgnięciu
opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się pieczęcie:
1) miasta i gminy Jabłonowo Pomorskiego, której wzór
określony jest w załączniku nr 1 do uchwały;
2) Burmistrza
Miasta
i
Gminy
Jabłonowa
Pomorskiego,
której
wzór
określony
jest
w załączniku nr 2 do uchwały;
3) Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, której
wzór określony jest w załączniku nr 3 do uchwały;
4) Przewodniczącego Rady miejskiej Jabłonowa
Pomorskiego,
której
wzór
określony
jest
w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Boiński
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załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/160/09
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Pieczęć Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
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Tłok okrągły o średnicy 36 mm z legendą majuskulną w otoku - MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIErozdzieloną dywizorami w kształcie rozetek.
W polu pieczęci godło herbowe miasta i gminy – trzy kłosy zboża – bez tarczy.

*

*

Projekt wraz z kwerendą
wykonał Piotr Bogusław Boiński
we wrześniu 2007 r.
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/160/09
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Pieczęć Burmistrza
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
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Tłok okrągły o średnicy 36 mm z legendą majuskulną w otoku – BURMISTRZ MIASTA I GMINY JABŁONOWO
POMORSKIE-rozdzielone dywizorami w kształcie rozetek.
W polu pieczęci godło herbowe miasta i gminy – trzy kłosy zboża – bez tarczy.
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Projekt wraz z kwerendą
wykonał Piotr Bogusław Boiński
we wrześniu 2007 r.
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załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/160/09
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Pieczęć Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego
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Tłok okrągły o średnicy 36 mm z legendą majuskulną w otoku – RADA MIEJSKA JABŁONOWA POMORSKIEGO rozdzielone dywizorami w kształcie rozetek.
W polu pieczęci godło herbowe miasta i gminy – trzy kłosy zboża – bez tarczy.
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Projekt wraz z kwerendą
wykonał Piotr Bogusław Boiński
we wrześniu 2007 r.
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załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/160/09
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Pieczęć Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego
Tłok okrągły o średnicy 36 mm z legendą majuskulną w otoku – PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
JABŁONOWA POMORSKIEGO - rozdzielone dywizorami w kształcie rozetek.
W polu pieczęci godło herbowe miasta i gminy – trzy kłosy zboża – bez tarczy.
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Projekt wraz z kwerendą
wykonał Piotr Bogusław Boiński
we wrześniu 2007 r.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/152/09
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości.
poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co
następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 98a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220,

§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału w wysokości 15% różnicy wartości
nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Bobrowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Jankowski
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UCHWAŁA Nr XXVIII/153/09
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości
nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 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, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 Nr 52, poz. 420), w związku z art. 146 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r.
Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U.
Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. poz.
Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić na terenie gminy Bobrowo stawkę
procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości, spowodowanej budową
urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 15%
1098

różnicy miedzy wartością, jaką nieruchomość miała
przed
wybudowaniem
urządzeń
infrastruktury
technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich
wybudowaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Bobrowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Jankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52
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POROZUMIENIE
w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą
„Razem bezpieczniej”.
zawarte w dniu 12 maja 2009 r. pomiędzy:
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym
przez:
Pana Lecha Kuberę – p.o. Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
a gminą Nowa Wieś Wielka,
reprezentowaną przez:
Wójta Wojciecha Oskwarek
przy kontrasygnacie Skarbnika Władysławy Papis
Na podstawie art. 8 ust. 2 z dnia 13 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
w związku z uchwałą nr 218 Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej”, strony zgodnie postanawiają:
§ 1. Po uwzględnieniu rekomendacji zawartej
w opinii z dnia 25 listopada 2008 r. zespołu
kwalifikacyjnego przy Zespole do spraw rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej” w województwie
kujawsko-pomorskim oraz rekomendacji Zespołu
koordynacyjnego programu „Razem bezpieczniej” przy
Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznaje dotację
celową w wysokości: 80.623,00 zł na zrealizowanie
przez Gminę programu pn. „Rodzina i szkoła - sojusz
dla bezpieczeństwa”.
Udział środków własnych Gminy w wysokości:
12.660,00 zł,
słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł na
zrealizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego
programu pn. „Rodzina i szkoła – sojusz dla
bezpieczeństwa”.
§ 2. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia
dokumentacji potwierdzającej realizację zadania
w zakresie i w formie opisanym w programie pn.
„Rodzina i szkoła - sojusz dla bezpieczeństwa”.
§ 3. Wydział
Bezpieczeństwa
i
Zarządzania
Kryzysowego
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy będzie sprawował nadzór
merytoryczny i finansowy nad wykorzystaniem przez
Gminę przekazanej dotacji.
§ 4. Środki przeznaczone na realizację zadań
przekazane będą w terminie 30 dni od dnia podpisania
niniejszego Porozumienia.
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Gmina zobowiązuje się do składania Wydziałowi
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
sprawozdań dwumiesięcznych z wykorzystania środków
na dotację objętą niniejszym Porozumieniem.
§ 5. Dotacja, o której mowa w niniejszym
Porozumieniu nie może być wykorzystana na inny cel niż
wskazany w § 1.
§ 6. Niewykorzystana dotacja bądź wykorzystana
niezgodnie z celem, na jaki została przyznana podlega
zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 7. Zmiana treści niniejszego Porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8.1. Niniejsze Porozumienie jest ważne od daty
podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji
gmina Nowa Wieś Wielka zobowiązana jest
przedstawić w terminie do 10 stycznia 2010 r.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy
prawa.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Za Gminę:
Wójt
Wojciech Oskwarek
Skarbnik Gminy
Władysława Papis

Za Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego:
z up. Wojewody
Lech Kubera
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Dziennik Urzędowy
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ZARZĄDZENIE Nr 21/09
BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 r.
wykonanie - 25.608.534,36 zł
w tym: wydatki majątkowe
plan - 823.544 zł
wykonanie - 674.191,83 zł

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) postanawiam:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu
miasta Aleksandrowa Kujawskiego za 2008 r.

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

Dochody:
plan - 26.427.068,00 zł
wykonanie - 27.673.625,23 zł

Burmistrz
Andrzej Cieśla

Wydatki:
plan - 26.646.206,00 zł
1100
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ZARZĄDZENIE Nr 21/09
BURMISTRZA TUCHOLI
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wyrażenia
opinii.

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Tucholi
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Tuchola za 2008 r. zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia, którego główne wielkości
przedstawiają się następująco:
a) zrealizowane dochody w wysokości 46.642.462,89 zł,
b) zrealizowane wydatki w wysokości 44.983.773,66 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 38.918.831,50 zł,
- wydatki majątkowe 6.064.942,16 zł,
c) zrealizowana nadwyżka 1.658.689,23 zł,
d) zrealizowane przychody 4.671.894,39 zł,
e) zrealizowane rozchody 1.270.354,90 zł.

3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi
Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Tadeusz Kowalski
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ZARZĄDZENIE Nr 189/2009
BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radziejów za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.)1, oraz art. 30 ust. 2 pkt 4,
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)2 zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/65/2007 z dnia
29 grudnia 2007 r. Rady Miasta Radziejów w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. przedstawiam
jego wykonanie za 2008 r. w niżej podanych wielkościach:
1) dochody budżetu ogółem w kwocie 15.040.602,97 zł,
w tym:
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2)

3)
4)

5)
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a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w kwocie 3.072.411,77 zł,
b) subwencja ogólna dla gmin w kwocie
3.287.233,00 zł,
c) dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych kwocie
97.151,59 zł;
wydatki budżetu zrealizowano
w kwocie
14.484.037,10 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w kwocie
3.072.411,77 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.893.638,20 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych kwocie 88.681,70 zł;
nadwyżka budżetowa w kwocie 556.565, 87 zł;
przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska:
a) przychody w kwocie 22.805,27 zł,
b) koszty w kwocie 36.090,54 zł;
Przychody i koszty Rachunku Dochodów Własnych:
a) przychody w kwocie 120.139,56 zł,
b) koszty w kwocie 115.885,07 zł.

Poz. 1102, 1103

§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu
środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego
zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania
budżetu za 2008 r. Radzie Miasta oraz przesłać do
Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy
we Włocławku, celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Sławomir Bykowski
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane Dz.U. z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
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INFORMACJA
z dnia 6 maja 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu związku gmin Kcynia Nakło Szubin za 2008 r.
Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
podjęło uchwały:
- w dniu 12 grudnia 2007 r. nr V/14/2007 w sprawie
uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło
Szubin na 2008 r.,
- w dniu 11 lutego 2008 r. nr VII/15/2008 w sprawie
zmian do budżetu Związku Gmin na 2008 r.,
- w dniu 6 marca 2008 r. nr VIII/18/2008 w sprawie
zmian do uchwały nr VII/15/2008 Zgromadzenia
Związku z dnia 11 lutego 2008 r.,
- w dniu 4 czerwca 2008 r. nr X/21/2008 w sprawie
zmian planu finansowego do budżetu zakładu
budżetowego na 2008 r.,
- w dniu 29 sierpnia 2008 r. nr XI/23/2008 w sprawie
zmian planu finansowego do budżetu zakładu
budżetowego na 2008 r. Zarząd Związku Gmin
Kcynia
Nakło
Szubin
podjął
uchwałę
nr XIII/10/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie
zmian w budżecie zakładu budżetowego na 2008 r.
Budżet Związku Gmin na 2008 r. zakładał następujące
podstawowe wielkości:
dochody 204.515,00 zł
wydatki 247.570,00 zł
- wydatki bieżące 183.520,00 zł
w tym: rezerwa ogólna 2.040,00 zł
- wydatki majątkowe 64.050,00 zł
deficyt budżetowy 43.055,00 zł

przychody ogółem 143.667,95 zł
z tego: nadwyżka z lat ubiegłych 143.667,95 zł
w tym: środki na pokrycie deficytu 143.667,95 zł
Wykonanie budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło
Szubin za 2008 r. kształtowało się następująco:
dochody 221.173,63 zł
wydatki 195.388,44 zł
- wydatki bieżące 176.173,44 zł
- wydatki majątkowe 19.215,00 zł
nadwyżka budżetowa na 31.12.2008 r. 25.785,19 zł
przychody ogółem 143.667,95 zł
z tego: nadwyżka z lat ubiegłych 143.667,95 zł
w tym: środki na pokrycie deficytu 143.667,95 zł.
Budżet Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za
2008 r. został wykonany po stronie dochodów w kwocie
221.173,63zł tj. 108,2%, które w całości stanowiły
dochody bieżące. Źródłem dochodów budżetowych były
dochody własne. Wśród nich najwyższy udział miały
wpływy z wpłat do budżetu nadwyżki środków
obrotowych
zakładu
budżetowego
wynoszące
213.563,81 zł tj. 96,5% całości dochodów.
Budżet Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za
2008 r. został wykonany po stronie wydatków w kwocie
195.388,44zł tj. 78,9% planu. Wydatki bieżące stanowią
176.173,44 zł tj. 90,2% ogółu wydatków, natomiast
wydatki majątkowe wynoszą 19.215,00zł tj. 9,8%
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wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących
stanowi 96% ich planu, a wydatków majątkowych 30%
planu.
Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają
wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie
117.596,00 zł oraz wydatki wynagrodzenia i pochodne
w kwocie 34.513,28 zł.
Zaplanowany na 2008 r. deficyt w wysokości
43,055,00 zł postanowiono pokryć przychodami
pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Poz. 1103, 1104

W 2008 r. Związek zrealizował przychody
z nadwyżki z lat ubiegłych w łącznej kwocie 143.667,95 zł.
Wykonany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie
25.785,19 zł.
Przewodniczący
Zarządu Związku Gmin
Zenon Grzegorek
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INFORMACJA
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ZABYTKÓW
z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych
do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw:
bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru:
BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki –
kamienica, ul. Cieszkowskiego 12, murowana, z lat
1902-1903, położona na działce nr 49 (obręb 0127,
jednostka rejestrowa G.48), zgodnie z załącznikiem
graficznym. Decyzja z dnia 17 kwietnia 2009 r.,
nr rejestru A/1524
BYDGOSZCZ, gm. loco, pow. bydgoski grodzki –
kamienica, Plac Weyssenhoffa 9, położona na działce
nr 105 (obręb 0169, jednostka rejestrowa G.93), zgodnie
z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia 20 marca
2009 r., nr rejestru A/1522
CHEŁMNO, gm. loco, pow. chełmiński – zespół
Państwowej Szkoły Realnej z lat 1907-1909, ob.
Gimnazjum Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Kościuszki 11: 1/ budynek szkolny, 2/ dom
dyrektora, 3/ budynek toalet szkolnych, 4/ ogrodzenie
od ul. Kościuszki; położony na działce nr 33 (obręb
Chełmno 2 [nr 0002], arkusz mapy 1, jednostka
rejestrowa 242), zgodnie z załącznikiem graficznym.
Decyzja z dnia 18 lutego 2009 r., nr rejestru A/1493/1-4
GOLUB-DOBRZYŃ, gm. loco, pow. golubskodobrzyński - kamienica, Rynek 35, murowana,
z przełomu XIV/XV w., przebudowana ok. 1617 r.
i w 2 poł. XIX w., wraz z działką nr 149 (obręb
2 [0002], arkusz mapy 092, jednostka rejestrowa G.89),
zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia
20 kwietnia 2009 r., nr rejestru A/1525
KONOJADY, gm. Jabłonowo Pomorskie, pow.
brodnicki – kościół ewangelicki, ob. rzymsko-katolicki
filialny p.w. Dobrego Pasterza, murowany, z lat 18961898, w granicach murów obwodowych, wraz
z terenem przykościelnym stanowiącym odrębną
działkę wydzieloną z parku dworskiego – działka
nr 481/1 (obręb 0010-Konojady, jednostka rejestrowa

G199), zgodnie z załącznikami graficznymi. Decyzja
z dnia 1 kwietnia 2009 r., nr rejestru A/1523
2. Obiekty przeniesione do rejestru zabytków
województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru
zabytków dawnych województw: bydgoskiego,
toruńskiego i włocławskiego:
BACHORZEWO, gm. Dobrzyń n/Wisłą, pow.
lipnowski – dwór, położony na działce nr 110/1.
Decyzja z dnia 14 sierpnia 1984 r. – Nr rejestru d. woj.
włocławskiego 143/A, obecnie nr rejestru A/1496/1
BACHORZEWO, gm. Dobrzyń n/Wisłą, pow.
lipnowski – zespół parkowo-dworski. Decyzja z dnia
12 maja 1987 r. – Nr rejestru d. woj. włocławskiego
143/A, obecnie nr rejestru A/1496/2
BORUCINEK, gm. Osięciny, pow. radziejowski –
zespół dworski. Decyzja z dnia 4 listopada 1987 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego 241/A, obecnie
nr rejestru A/1485
BRODNICA, gm. loco, pow. brodnicki – dzielnica
Starego Miasta w granicach: „od zachodu rzeka
Drwęca, od półn. Rzeka Łacha, od półn. i wschodu
i południa ul. Przykop. W granicach podlegających
ochronie znajduje się przedmieście Kamionka oraz teren
zamku.” Decyzja z dnia 23 września 1957 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego A/371/125, obecnie
nr rejestru A/1512
BRZOZOWO, gm. Kijewo Królewskie, pow.
chełmiński – zespół fortyfikacji Twierdzy Chełmno:
schron amunicyjny M-3; schron amunicyjny M-4;
schron amunicyjny M-5. Decyzja z dnia 14 lutego
1980 r. – Nr rejestru d. woj. toruńskiego 344, obecnie
nr rejestru A/1511/3-5
BRZEZIE, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski –
zespół pałacowy. Decyzja z dnia 4 listopada 1987 r. –
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nr rejestru d. woj. włocławskiego 246/A, obecnie
nr rejestru A/1483
CHEŁMNO, gm. loco, pow. chełmiński – „Dzielnica
Starego Miasta, założonego w 1232-33 r. wraz
z Rynkiem w obrębie dawnych murów miejskich oraz
ich otoczenia.” Decyzja z dnia 30 kwietnia 1953 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego A/281/116, obecnie
nr rejestru A/1513
CIECHOCINEK, gm. loco, pow. aleksandrowski – Park
Tężniowy z 2 poł. XIX w. z budynkami: pensjonat (d.
szpital), budynek przebieralni – basenu, hydrofornia
granicach działek nr: 105/1; 105/3; 105/9; 102/1; 102/2;
101; 103; 105/10; 110/10; 110/6; 108; 105/8; 105/4;
105/5, zgodnie z załącznikiem graficznym. Decyzja
z dnia 29 października 1993 r. – Nr rejestru d. woj.
włocławskiego 322/A, obecnie nr rejestru A/1473
DĘBICE-LUDWINOWO, gm. Włocławek, pow.
włocławski ziemski – zespół dworski, obejmujący
obecnie: pozostałości dworu i park na działce nr 32/2
oraz spichlerz na działce nr 96/16. Decyzja z dnia
30 grudnia 1987 r. – Nr rejestru d. woj. włocławskiego
249/A, obecnie nr rejestru A/1497/1-3
Część dawnego podwórza gospodarczego, położonego
obecnie na działkach nr: 96/3, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11,
96/12, 96/13, 96/14, 96/15 i 96/17 została skreślona
z rejestru zabytków – ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 8 z 3 lutego 2009 r., poz. 189
DORPOSZ SZLACHECKI. Kijewo Królewskie, pow.
chełmiński – zespół fortyfikacji Twierdzy Chełmno: fort
I; fort II. Decyzja z dnia 14 lutego 1980 r. – nr rejestru
d. woj. toruńskiego 344, obecnie nr rejestru A/1511/6-7
DYBLIN, gm. Dobrzyń n/Wisłą, pow. lipnowski –
zespół dworski. Decyzja z dnia 11 maja 1987 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego 227/A, obecnie
nr rejestru A/1489
FALBORZ, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski
ziemski – zespół pałacowo-parkowy, obejmujący; pałac,
park o pow. 5,0 ha, założenie folwarczne, położony na
działkach nr 35/3 i 36. Decyzja z dnia 5 marca 1986 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego A/198, obecnie
nr rejestru A/1495
GOLUB-DOBRZYŃ, gm. loco, pow. golubskodobrzyński - kamienica, Rynek 35, murowana, XIV/XV
w., przebudowana ok. 1617 r., 2 poł. XIX w., wraz
z działką nr 149 (obręb 2 [0002], arkusz mapy 092,
jednostka rejestrowa G.89), zgodnie z załącznikiem
graficznym. Decyzja z dnia 20 kwietnia 2009 r.,
nr rejestru A/1525
GROCHOWALSK, gm. Dobrzyń n/Wisłą, pow.
lipnowski – zespół dworski. Decyzja z dnia 11 maja
1987 r. – Nr rejestru d. woj. włocławskiego 220/A,
obecnie nr rejestru A/1491
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GRUDZIĄDZ, gm. loco, pow. grudziądzki grodzki –
Twierdza w Grudziądzu. Decyzja z dnia 28 marca
1990 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego 597, obecnie
nr rejestru A/1514
HORNÓWEK, gm. Kikół, pow. lipnowski – założenie
parkowo-dworskie. Decyzja z dnia 23 kwietnia 1986 r.
– nr rejestru d. woj. włocławskiego 200/A, obecnie
nr rejestru A/1494
HUTA CHODECKA, gm. Chodecz, pow. włocławski
ziemski (nazwa lokalna Podgórz-Zameczek) – dwórwilla, położony na części działki nr 2/2. Decyzja z dnia
3 sierpnia 1995 r. – Nr rejestru d. woj. włocławskiego
366/A, obecnie nr rejestru A/1500
HUTA CHODECKA, gm. Chodecz, pow. włocławski
ziemski (nazwa lokalna Podgórz-Zameczek) –
grodzisko, położone na części działki nr 2/2. Decyzja
z dnia 3 sierpnia 1995 r. – nr rejestru d. woj.
włocławskiego 366/A, obecnie nr rejestru C/147
JARANTOWICE, gm. Osięciny, pow. radziejowski zespół dworski. Decyzja z dnia 12 października 1987 r.
– nr rejestru d. woj. włocławskiego 235/A, obecnie
nr rejestru A/1488
KIEŁP, gm. Kijewo Królewskie, pow. chełmiński –
zespół fortyfikacji Twierdzy Chełmno: schron piechoty
IR-1; schron piechoty IR-2. Decyzja z dnia 14 lutego
1980 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego 344, obecnie
nr rejestru A/1511/8-9
KLAMRY, gm. Chełmno, pow. chełmiński – zespół
fortyfikacji Twierdzy Chełmno: fort VIII im. J. J.
Piłsudskiego. Decyzja z dnia 14 lutego1980 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego 344, obecnie nr rejestru
A/1511/1
KRZYWOSĄDZ, gm. Dobre, pow. radziejowski –
dawna karczma. Decyzja z dnia 28 kwietnia 1966 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego 6/A, obecnie
Nr rejestru A/1499
LISA MŁYN, gm. Bobrowo, pow. brodnicki – młyn
wodny. Decyzja z dnia 11 lipca 1980 r. – Nr rejestru d.
woj. toruńskiego 354, obecnie nr rejestru A/1510
MAŁA
NIESZAWKA-GLINKI,
gm.
Wielka
Nieszawka, pow. toruński ziemski – cmentarz jeńców
wojennych z II wojny światowej. Decyzja z dnia
1 czerwca 1987 r. – Nr rejestru d. woj. toruńskiego
529a, obecnie nr rejestru A/1519
MAŁE CZYSTE, gm. Stolno, pow. chełmiński – zespół
fortyfikacji Twierdzy Chełmno: fort III; fort IV Nałęcz
zach.; schron piechoty UR-2; schron piechoty UR-3;
schron piechoty IR-3; schron piechoty IR-4; schron
amunicyjny M-6; schron amunicyjny M-7; schron
amunicyjny M-8; bateria I. Decyzja z dnia 14 lutego
1980 r. – Nr rejestru d. woj. toruńskiego 344, obecnie
nr rejestru A/1511/12-21
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MIECHOWICE, gm. Brześć Kujawski, pow.
włocławski ziemski – zespół dworski. Decyzja z dnia
4 listopada 1987 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego
248/A, obecnie nr rejestru A/1482

ROGOWO-MŁYNIK, gm. Rogowo, pow. rypiński –
wiatrak typu kozłowego. Decyzja z dnia 14 grudnia
1989 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego 258/A,
obecnie nr rejestru A/1481

NASIEGNIEWO, gm. Fabianki, pow. włocławski
ziemski – zespół dworski z 1 poł. XIX w. Decyzja
z dnia 21 marca 1991 r. – nr rejestru d. woj.
włocławskiego 278/A, obecnie nr rejestru A/1480

RYBIENIEC, gm. Stolno, pow. chełmiński – zespół
fortyfikacji Twierdzy Chełmno: fort VI; fort VII; schron
piechoty UR-4; schron piechoty IR-6. Decyzja z dnia
14 lutego 1980 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego 344,
obecnie nr rejestru A/1511/22-25

NOGAT, gm. Łasin, pow. grudziądzki – zespół
pałacowo-parkowy. Decyzja z dnia 14 grudnia 1989 r. –
Nr rejestru d. woj. toruńskiego 592, obecnie nr rejestru
A/1506
OKALEWO, gm. Skrwilno, pow. rypiński – pałac
z parkiem. Decyzja z dnia 17 lutego 1981 r. – nr rejestru
d. woj. włocławskiego 13/A, obecnie nr rejestru A/1498
OSIĘCINY, gm. loco, pow. radziejowski – dwór.
Decyzja z dnia 28 kwietnia 1966 r. – nr rejestru d. woj.
włocławskiego 7/A, obecnie nr rejestru A/1487/1

RYPIN, gm. loco, pow. rypiński – historyczne założenie
urbanistyczne miasta: „.od zach. i pn. rzeka Rypienica,
od pn. i wsch. za ul. Gdańską podnóże skarpy kościelnej
i ul. Tylnej do ul. Garncarskiej, której odcinek
obejmujące i zakreślając łagodny łuk w kierunku pd.
przebiega głębokością działek do Pl. Sienkiewicza
i przecinając go zapleczem działek ul. E. Orzeszkowej,
po czym łączy się z rzeką Rypienicą”. Decyzja z dnia
2 sierpnia 1993 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego
317/A, obecnie nr rejestru A/1475

OSIĘCINY, gm. loco, pow. radziejowski – park
i folwark dworski. Decyzja z dnia 20 października
1987 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego 238/A,
obecnie nr rejestru A/1487/2-3

STAROGRÓD, gm. Chełmno, pow. chełmiński –
zespół fortyfikacji Twierdzy Chełmno: schron
amunicyjny M-1. Decyzja z dnia 14 lutego 1980 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego 344, obecnie nr rejestru
A/1511/2

OSTROWĄS, gm. Aleksandrów Kujawski, pow.
aleksandrowski – zespół dworski. Decyzja z dnia
20 października 1987 r. – nr rejestru d. woj.
włocławskiego 240/A, obecnie nr rejestru A/1486

STARORYPIN, gm. Rypin, pow. rypiński – zespół
dworski z 2 poł. XIX w. Decyzja z dnia 27 września
1991 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego 285/A,
obecnie nr rejestru A/1478

PŁOMIANY, gm. Dobrzyń n/Wisłą, pow. lipnowski –
zespół dworski. Decyzja z dnia 11 maja 1987 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego 224/A, obecnie
nr rejestru A/1490

STOLNO, gm. loco, pow. chełmiński – zespół
fortyfikacji Twierdzy Chełmno: fort V „Nałęcz wsch.”;
schron piechoty IR-5; schron amunicyjny M-9; schron
amunicyjny M-10; bateria II. Decyzja z dnia 14 lutego
1980 r. – Nr rejestru d. woj. toruńskiego 344, obecnie
nr rejestru A/1511/26-30

POCIERZYN, gm. Osięciny, pow. radziejowski –
zespół dworski: park Decyzja z dnia 4 listopada 1987 r.
– nr rejestru d. woj. włocławskiego 243/A, obecnie
nr rejestru A/1484
(dwór skreślony z rejestru zabytków decyzją
Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 5 listopada
1997 r.).
RADZIEJÓW, gm. loco, pow. radziejowski –
historyczne
założenie
urbanistyczne
miasta
w granicach: „…od wschodu wzdłuż ul. 1 Maja, od
północnego wschodu półkoliście u podnóża sklepienia
po głębokości działek ul. Objezdnej. Od południa
granica przebiega w poprzek stoku, poniżej ulic:
Kruszwickiej i Miodowej, po głębokości usytuowanych
przy nich działek”. Decyzja z dnia 15 czerwca 1993 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego 309/A, obecnie
nr rejestru A/1476
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, gm. loco, pow. grudziądzki
– dom mieszkalny, ul. Dąbrowskich 6. Decyzja z dnia
7 sierpnia 1987 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego 567,
obecnie nr rejestru A/1508

SZEMBRUK, gm. Rogoźno, pow. grudziądzki – dwór.
Decyzja z dnia 14 czerwca 1989 r. – Nr rejestru d. woj.
toruńskiego 590, obecnie nr rejestru A/1507
SZPETAL GÓRNY, gm. Fabianki, pow. włocławski
ziemski – założenie dworskie z parkiem i pozostałością
zabudowy folwarcznej. Decyzja z dnia 16 kwietnia
1991 r. – Nr rejestru d. woj. włocławskiego 280/A,
obecnie nr rejestru A/1479
(budynek dawnego drewnianego czworaka nr 186
skreślony z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury
z dnia 21 marca 1997 r.)
ŚWIĘTE, gm. Łasin, pow. grudziądzki – dwór. Decyzja
z dnia 28 marca 1990 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego
595, obecnie nr rejestru A/1505/1
ŚWIĘTE, gm. Łasin, pow. grudziądzki – park
o powierzchni 3,25 ha. Decyzja z dnia 24 kwietnia
1987 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego 527, obecnie
nr rejestru A/1505/2
ŚWIĘTOSŁAW, gm. Włocławek, pow. włocławski
ziemski – zespół dworski z pocz. XIX w. położony na
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część działki nr 47/24 Decyzja z dnia 20 stycznia
1992 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego 287/A,
obecnie nr rejestru A/1477
TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki – fragmenty
muru okalającego i brama cmentarna na terenie d.
cmentarza żydowskiego, ul. Pułaskiego 18/20. Decyzja
z dnia 29 maja 1991 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego
553, obecnie nr rejestru A/1520
(wymieniony w decyzji budynek cmentarny oraz część
terenu cmentarza położona na działce nr 173 skreślona
z rejestru zabytków decyzją Generalnego Konserwatora
Zabytków z dnia 17 lutego 1993 r.)
TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki – dom
gotycki, ul. Podmurna 1. Decyzja z dnia
17 października 1929 r. – nr rejestru d. woj. toruńskiego
A/66/199 oraz decyzja z dnia 3 października 1957 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego A/378/248, obecnie
nr rejestru A/1516
TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki – dwie
kamienice, ul. Podmurna 56/58. Decyzja z dnia
23 września 1978 r. – Nr rejestru d. woj. toruńskiego
325, obecnie nr rejestru A/1518/1-2
TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki – kamienica,
ul. Szczytna 2. Decyzja z dnia 12 marca 1970 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego A/36/289, obecnie
nr rejestru A/1517
TORUŃ, gm. loco, pow. toruński grodzki – dom,
ul. Żeglarska 10. Decyzja z dnia 6 maja 1931 r. –
nr rejestru d. woj. toruńskiego A/138/236, obecnie
nr rejestru A/1515
UGOSZCZ, gm. Brzuze, pow. rypiński – zespół
pałacowo-parkowy. Decyzja z dnia 17 września 1985 r.
– nr rejestru d. woj. włocławskiego 188/A, obecnie
nr rejestru A/1502
WATOROWO, gm. Kijewo Królewskie, pow.
chełmiński – zespół fortyfikacji Twierdzy Chełmno:
schron piechoty UR-1; schron amunicyjny M-2.
Decyzja z dnia 14 lutego 1980 r. – Nr rejestru d. woj.
toruńskiego 344, obecnie nr rejestru A/1511/10-11
WIELKA ŁĄKA, gm. Kowalewo Pomorskie, pow.
golubsko-dobrzyński – młyn Krupka. Decyzja z dnia
29 września 1980 r. – Nr rejestru d. woj. toruńskiego
360, obecnie nr rejestru A/1509
WŁOCŁAWEK, gm. loco, pow. włocławski grodzki –
cmentarz komunalny przy ul. Chopina 3/5. Decyzja
z dnia 18 lipca 1984 r. – nr rejestru d. woj.
włocławskiego 120/A, obecnie nr rejestru A/1504
WŁOCŁAWEK, gm. loco, pow. włocławski grodzki –
budynek Banku, ul. Żabia 2, w granicach jego
zabudowy, położony na działce nr 135, zgodnie
z załącznikiem graficznym. Decyzja z dnia
13 października 1993 r. oraz decyzja z dnia 8 listopada
1993 r., zmieniająca decyzję z dnia 13 października
1993 r. w zakresie granic ochrony konserwatorskiej –
1104
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nr rejestru d. woj. włocławskiego 319/A, obecnie
nr rejestru A/1474
WOLA, gm. Kikół, pow. lipnowski – założenie
parkowo-dworskie z pocz. XIX w. Decyzja z dnia
25 kwietnia 1986 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego
203/A, obecnie nr rejestru A/1501
ZAKRZEWO, gm. loco, pow. aleksandrowski – zespół
parkowo-dworski. Decyzja z dnia 5 maja 1986 r. –
nr rejestru d. woj. włocławskiego 205/A, obecnie
nr rejestru A/1492
ŻYDOWO, gm. Lubraniec, pow. włocławski ziemski –
zespół parkowo-pałacowy. Decyzja z dnia 27 lipca
1984 r. – nr rejestru d. woj. włocławskiego 136/A,
obecnie nr rejestru A/1503
Wg stanu na dzień: 8 maja 2009 r.
Poprzedni wykaz został ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 38 z 22 kwietnia 2009 r., poz. 841
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Sambor Gawiński
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 150 w godzinach pracy Urzędu
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