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UCHWAŁA Nr XX/147/2009
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat żniński.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli,
ogólnych
warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.), w uzgodnieniu
z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego
i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Żniński w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Żninie oraz dyrektorom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/123/2008 Rady
Powiatu w Żninie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Żniński na 2009 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Józef Błajet

załącznik
do uchwały nr XX/147/2009
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 23 marca 2009 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez powiat żniński.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa
bez bliższego określenia o:

1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) „rozporządzeniu” - należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
3) „szkole” – należy przez to rozumieć szkołę lub
placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Żniński;
4) „dyrektorze lub wicedyrektorze ” – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki
o której mowa w pkt 3;
5) „roku szkolnym” – należy przez to rozumieć okres
pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego;
6) „klasie” – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę;
7) „uczniu” – należy przez to rozumieć także
wychowanka;
8) „tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin” –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 2.1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek
motywacyjny w granicach posiadanych przez samorząd
środków na wynagrodzenia osobowe określone uchwałą
budżetową na dany rok.
1) warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
a) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
- uzyskiwanie
przez
uczniów,
z uwzględnieniem ich możliwości oraz
warunków pracy nauczyciela, dobrych
osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji,
efektami
egzaminów
i
sprawdzianów
albo
sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
- umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
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pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
b) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
- systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków,
- podnoszenie umiejętności zawodowych,
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
- prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
- rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- samodzielność
w
prawidłowym
wykonywaniu zadań,
- pozytywne wnioski kuratora oświaty
z czynności nadzoru pedagogicznego,
- racjonalne
gospodarowanie
środkami
finansowymi i mieniem szkoły,
- właściwe zorganizowanie pracy szkoły,
- tworzenie
pozytywnego
klimatu
wychowawczego szkoły, przeciwdziałanie
zjawiskom patologii społecznej,
- współdziałanie z rodzicami i środowiskiem
lokalnym,
- znajomość, stosowanie i przestrzeganie
obowiązującego prawa oświatowego;
c) posiadanie dobrej lub wyróżniającej oceny pracy;
d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
- udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
- udział w komisjach przedmiotowych
i innych,
- opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
- prowadzenie
lekcji
koleżeńskich,
przejawianie innych form aktywności
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
- aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły, w szczególności udział
w pracach komisji egzaminacyjnej;
2) dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy
niż na jeden rok szkolny;
3) wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa w pkt 1
ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora
organ prowadzący w ramach posiadanych na ten cel
środków budżetowych;
4) dla nauczycieli rozpoczynających pracę lub, którym
po raz pierwszy powierzono stanowisko kierownicze
-
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w placówce oświatowej dodatek motywacyjny
przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego
ocenę osiągniętych wyników pracy, jednak nie
krótszy niż 4 miesiące;
5) dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być
niższy niż 3% i wyższy niż 15% jego
wynagrodzenia minimalnego określonego przez
Ministra Edukacji Narodowej w odrębnych
przepisach;
6) decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
wydaje się na piśmie, a odpis przechowuje się
w aktach osobowych nauczyciela;
7) dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
§ 3.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny określony w
stosunku do minimalnego zasadniczego wynagrodzenia
nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, określonego przez
Ministra Edukacji Narodowej odrębnymi przepisami:
L.p.
1
2
3
4
5
6

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej do
8 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu)
liczącej
od
9
do
16 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu)
liczącej 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu)
Dyrektorowi
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
Inne stanowiska kierownicze

Wysokość dodatku
od 10% do 30%
od 15% do 35%
od 20% do 45%
od 10% do 25%
od 10% do 25%
od 10% do 25%

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala organ prowadzący, uwzględniając
wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły
oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich
szkoła funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmującego inne
stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły.
3. Fundusz przeznaczony na dodatki funkcyjne dla
wszystkich dyrektorów szkół wynosi miesięcznie
równowartość czterokrotnego, minimalnego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty posiadającego tytuł magistra
z przygotowaniem pedagogicznym określonego przez
Ministra Edukacji Narodowej w odrębnych przepisach.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli
powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54

– 2449 –

wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
7. Dodatek
funkcyjny
przysługuje
także
nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej
nieobecność w pracy przekracza 35 dni.
8. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny
w granicach posiadanych przez samorząd środków na
wynagrodzenia osobowe określone uchwałą budżetową
na dany rok z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości
60,00 zł;
2) sprawowania funkcji doradcy metodycznego lub
nauczyciela – konsultanta w wysokości od 15% do
30% jego wynagrodzenia zasadniczego;
3) powierzenia wychowawstwa klasy w szkole
w wysokości 100,00 zł.
9. Dodatki funkcyjne wyszczególnione w § 3 ust. 1
przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a w stosunku
do dyrektora szkoły organ prowadzący.
10. Decyzję o przyznaniu dodatków funkcyjnych
przyznaje się na piśmie i odpis pisma przechowuje się
w aktach osobowych nauczyciela.
11. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie
z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Dodatki za pracę w warunkach trudnych
i uciążliwych
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu
pracy w trudnych warunkach określonych w odrębnych
przepisach w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu
pracy w uciążliwych dla zdrowia warunkach
określonych w odrębnych przepisach w wysokości 30%
wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1 i 2.
4. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z którą dodatek jest związany oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ prowadzący.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 5.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
ustala się z zastrzeżeniem ust. 3 dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
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(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych
lub
doraźnego
zastępstwa
nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust 3, w sposób
określony
w ust 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa
realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem
nauczania danej klasy, przez nauczyciela posiadającego
wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy,
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w
godzinach doraźnych zastępstw odbywa się w takich
warunkach)
przez
miesięczną
liczbę
godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany 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.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin, ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określonych
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(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 jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Rozdział 6
Dodatek za wysługę lat
§ 6.1. 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,
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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.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy z powodu choroby,
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.

Poz. 1119,1120

5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 7.1. W sprawach nie ujętych w niniejszym
regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy.
2. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim
samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.

1119
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UCHWAŁA Nr XX/148/2009
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 oraz
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz.
674
z
późn.
zm.)
w
uzgodnieniu
z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego
i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Żniński w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Żniński.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/124/2008 Rady
Powiatu w Żninie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Żniński na 2009 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Józef Błajet

załącznik
do uchwały nr XX/148/2009
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 23 marca 2009 r.
Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez powiat Żniński
§ 1.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego
wymiaru zajęć w szkole położnej na terenie wiejskim
oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny,
wypłacany, co miesiąc w wysokości:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 45,00 zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 60,00 zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 75,00 zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 90,00 zł.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także
rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkaniowego.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
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6. Dodatek przysługuje w okresach wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej – nie dłuższej jednak niż do końca
okresu, na który została zawarta umowa o pracę;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.
8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami, z uwzględnieniem ust. 3.

9. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany
obowiązany jest powiadomić pracodawcę, o każdej
zmianie jego sytuacji osobistej, która wiąże się
z podstawą do przyznania dodatku. W przypadku
niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1
nienależne pobrane świadczenie przez nauczyciela
podlega zwrotowi.
10. Nauczycielowi dodatek przyznaje
szkoły, a dyrektorowi organ prowadzący.
11. Dodatek wypłaca się z dołu.

1120
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UCHWAŁA NR XXIV/169/09
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
1121

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.
Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) na wniosek Wójta,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. tworzy się
obwód głosowania Nr 4 w Domu Pomocy Społecznej
w Kurowie Parcelach z siedzibą obwodowej komisji
wyborczej
w Świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Kurowie
Parcelach.
§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek
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dyrektor
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UCHWAŁA Nr XXII/169/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z poz. zm.1), art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.2), art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janowcu Wielkopolskim, stanowiącym załącznik, do
uchwały nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Janowcu
Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą
„Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu
Wielkopolskim”
oraz
uchwalenia
jego
statutu
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 13, poz. 144),
zmieniony uchwałą nr XIV/103/08 z dnia 28 marca 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 87, poz. 1418), Rada
Miejska w Janowcu Wielkopolskim wprowadza
następujące zmiany:
- uchyla się § 12 ust. 4.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.
3. 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
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UCHWAŁA Nr XXII/171/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna im.
Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jej statutu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z poz. zm.1), art. 11 i 13 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.2),
art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.3)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.4) uchwala się, co następuje:

Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim”
oraz uchwalenia jej statutu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r.
Nr 13, poz. 145), Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim
wprowadza następujące zmiany:
- uchyla się § 7 ust. 4

§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej im. Stefanii
Popiołek w Janowcu Wielkopolskim, stanowiącym załącznik,
do uchwały nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Janowcu
Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Janowca Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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3. Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600;
4. 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

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 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.
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UCHWAŁA Nr XXII/172/09
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach
posłów do Parlamentu Europejskiego.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm. 1)
i 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 z późn. zm.2) na wniosek
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania o
numerze 10 dla wyborców przebywających w dniu
wyborów do Parlamentu Europejskiego w Domu
Pomocy Społecznej w Tonowie.
2. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10
mieści się w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.
§ 2. Jednolity podział gminy na obwody
głosowania, ich numery i granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych zawiera załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Janowiec
Wielkopolski.
§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiego i Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 i z 2007r. Nr 112, poz. 766.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056.
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załącznik
do uchwały nr XXII/172/09
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 9 kwietnia 2009 r.

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Ulice: Bielawska, Dworcowa,
Gnieźnieńska, Kościuszki, Kwiatowa,
Leśna, Młyńska, Nowa, Powstańców
Wielkopolskich, Pułaskiego, Sportowa,
Strzelecka, Świerkowa, Zielona

Świetlica Urzędu Miejskiego
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Janowiec Wielkopolski

2

Ulice: Krasickiego, Kręta, Krótka, 8
Marca, Ogrodowa, Pałucka, Parterowa,
Plonowa, Podmiejska, Polna,
Południowa, Półwiejska, Sawickiej,
Tysiąclecia, Związku Walki Młodych

Świetlica Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
ul. 3 Maja 30
Janowiec Wielkopolski

3

Ulice: Brudzyńska, Daniela, Janickiego,
Konopnickiej, Łąkowa, 3 Maja,
Świetlica Szkoły Podstawowej
Mickiewicza, Osiedlowa, Obr.Kłecka,
ul. Szkolna 8
Orzeszkowej, Parkowa, Plac Wolności,
Janowiec Wielkopolski
Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, 22
Stycznia, Szkolna, Śniadeckich

4

Sołectwa: Gącz, Laskowo, Ośno

Szkoła Podstawowa
Laskowo

5

Sołectwo: Miniszewo

Szkoła Podstawowa
Sarbinowo Drugie

6

Sołectwa: Chrzanowo, Tonowo, Wełna,
Żerniki, Zrazim, Żużoły

Szkoła Podstawowa
Żerniki

7

Sołectwo: Świątkowo

Szkoła Podstawowa
Świątkowo

Sołectwa: Juncewo, Obiecanowo

Świetlica
Juncewo

8

1124

9

sołectwa: Bielawy, Brudzyń, Flantrowo, Miejsko-Gminna Biblioteka
Janowiec-Wieś, Kołdrąb, Posługowo,
Ul. Gnieźnieńska 3
Włoszanowo, Wybranowo,
Janowiec Wielkopolski

10

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie

Dom Pomocy Społecznej
Tonowo
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UCHWAŁA Nr XXVIII/188/09
RADY GMINY WIELGIE
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 1) oraz art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach( Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, ze zm.2) uchwala się, co następuje.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Sztypka

§ 1. Ustala się maksymalne stawki opłat za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych:
a) za pojemnik 110 l – 18,86 zł netto + 7% VAT,
b) za pojemnik 120 l – 18,86 zł netto + 7% VAT,
c) za pojemnik 240 l - 27,40 zł netto + 7% VAT,
d) za pojemnik 1100 l - 76,00 zł netto + 7% VAT,
e) za worek 100 l na plastik – 4,00 zł netto + 7% VAT,
f) za worek 100 l na szkło – 4,00 zł netto + 7% VAT.

1. Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458.
2. Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464.

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/59/2007 Rady Gminy
Wielgie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia
opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
1125

1126
1126

UCHWAŁA Nr XXIII/194/09
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek
oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42, ust. 6 i 7,
pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć dla
dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz
pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dąbrowa
Chełmińska wg załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich
1126

załącznik
do uchwały Nr XXIII/194/09
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dla
dyrektorów i wicedyrektora zespołów szkół oraz
pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy
Dąbrowa Chełmińska.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa szkoły
Zespół Szkół
w Dąbrowie
Chełmińskiej
Zespół Szkół
w Czarżu
Zespół Szkół
w Ostromecku
Logopeda
Pedagog szkolny

Stanowisko

Ilość
oddziałów

Liczba godzin
dydaktycznych

Dyrektor
Wicedyrektor

30
30

3
10

Dyrektor

12

5

Dyrektor

13

5
22
22
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UCHWAŁA Nr XXIII/195/09
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

1127

w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania,
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa
Chełmińska.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6
w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) w uzgodnieniu ze ZNP Oddział
w Dąbrowie Chełmińskiej uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin określający wysokość
stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania,
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/172/08 Rady
Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia regulaminu dotyczącego
wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich
przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

załącznik
do uchwały nr XXIII/195/09
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
Regulamin
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli.
§ 1. Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy
Dąbrowa Chełmińska.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz
art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zmianami);
3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki
organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy –
Karta
Nauczyciela,
dla
których
organem
prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska;
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również
wychowawców
i
innych
pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę;
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,
art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art. 42
ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym
spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków,
o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4
niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym
nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być
przyznany dodatek motywacyjny.
§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie
udokumentowanych
osiągnięć
dydaktycznych uczniów, a w szczególności:
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a) osiągnięć
edukacyjnych,
ocenianych
z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach
oraz w innych obszarach działań związanych
z realizowanym procesem dydaktycznym;
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,
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,
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,
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,
jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem lub zajęciem.

§ 5.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę.
1) przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się
wyłącznie w ramach środków finansowych
wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym
szkoły;
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2) wyodrębniona kwota stanowi 4% planowanych
wynagrodzeń wszystkich nauczycieli zatrudnionych
w danej placówce.
2. Dodatek
motywacyjny
przyznaje
się
w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 30%
wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
§ 6.1. Nauczycielom,
którym
powierzono
stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom,
którym
powierzono
wychowawstwo
klasy,
sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla
nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły,
w ramach posiadanych środków finansowych,
uwzględniając:
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska;
3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych
w szkole;
4) wyniki pracy szkoły.
3. Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor
ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w wysokości:
Stanowisko kierownicze

Miesięcznie złotych

Szkoły wszystkich typów
a) dyrektor szkoły liczącej:
- do 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor

385,00 - 835,00
514,00 – 1 027,00
257,00 - 641,00

4. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 70,00 zł miesięcznie bez względu na
wymiar czasu pracy.
5. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje
dodatek w wysokości 40,00 zł miesięcznie.
§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 6 ust 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem w związku
z upływem okresu powierzenia tego stanowiska,
wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn,
a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
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3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły o których mowa w ust 1 i 2
przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po trzech
miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy.
4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji opiekuna
stażu przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5. Nauczycielowi, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3,
realizującemu również inne zadania lub zajęcie lub
sprawującemu funkcje wymienione w § 6 ust. 4
przysługuje jeden dodatek funkcyjny ustalony w
wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska
kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.
6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach
za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych
powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
§ 8.1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek za warunki pracy:
1) w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego przysługuje:
a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze w specjalnych przedszkolach
(oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
3. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości,
jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel któremu
powierzono
stanowisko
kierownicze,
realizuje
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć.
Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej,
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
§ 9. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 10.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
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nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
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, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) 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 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn obiektywnych, w szczególności w związku
z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą
nie dłużej niż jeden tydzień;
3) Dniem Edukacji Narodowej;
4) odbywającymi się rekolekcjami;
traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
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UCHWAŁA Nr XXIII/196/09
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

3. Opłata za żywienie, na którą składają się koszty
surowców zużytych do przyrządzania posiłków ustalana
jest przez dyrektorów Zespołów Szkół.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 może zostać
obniżona o 50% na każde dziecko, w przypadku
korzystania z usług przedszkola co najmniej przez
dwoje dzieci z jednej rodziny pod warunkiem, że
dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
uprawniającego do zasiłków rodzinnych zgodnie
z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami).

§ 1.1. Przedszkola prowadzone przez gminę Dąbrowa
Chełmińska zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego określonego w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
2. Czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego ustala się
w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom
Zespołów Szkół.
§ 4. Traci moc uchwała nr XX/142/08 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa
Chełmińska (Dz.Urz. Nr 173, poz. 2983).

§ 2.1. Za usługi przedszkoli w zakresie wykraczającym
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do
przedszkola, zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania
opłaty stałej i opłaty za żywienie w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca.
2. Opłata stała wynosi 75,00 zł miesięcznie, na
którą składają się:
1) koszty przygotowania posiłków - 60% opłaty stałej;
2) koszty zajęć dydaktycznych i wychowawczych
obejmujących prowadzenie zajęć i utrzymanie przedszkoli w
czasie przekraczającym podstawę programową realizowaną
powyżej pięciu godzin dziennie - 40% opłaty stałej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od pierwszego
dnia miesiąca następującego po wejściu w życie.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich
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UCHWAŁA Nr XXII/106/09
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, i 6a oraz art. 49
ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Bytoń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
dodatków;
funkcyjnego,
motywacyjnego,
mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
nie będących nauczycielami.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XI/46/07 Rady Gminy
Bytoń z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2006 r.
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, Dz.U. z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

załącznik
do uchwały nr XXII/106//09
Rady Gminy Bytoń
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
Regulamin
Określający wysokość oraz warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: funkcyjnego,
motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za
warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
których organem prowadzącym jest gmina Bytoń
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to
rozporządzenie Ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania wydawane na podstawie
art. 30 ust. 5 i art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki
organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla
których organem prowadzącym jest gmina Bytoń;
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również
wychowawców
i
innych
pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę;
6) uczniu – należy przez to rozumieć także
wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,
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art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art. 42
ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela;
8) kwocie bazowej – należy przez to rozumieć, kwotę
bazową określaną dla nauczycieli corocznie
w ustawie budżetowej.
§ 2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy – Karta Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do okresów zatrudnienia określa § 7
rozporządzenia MEN i S z dnia 31 stycznia 2005 r.
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 nabyte prawo
nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabyte prawo do dodatku lub
wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 4. W zależności od jakości pracy, w tym
spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków,
o których mowa w § 6 rozporządzenia MEN i S z dnia
31 stycznia 2005 r. oraz w § 5 niniejszego regulaminu
nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 5. Dyrektor
Szkoły
przyznając
dodatek
motywacyjny
nauczycielowi
uwzględnia
jego
zaangażowanie w pracy, osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej oraz
doskonalenie warsztatu pracy, a w szczególności:
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 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,
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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,
d) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka we
współpracy
ze
specjalistami.
Pomoc
w
nawiązywaniu
kontaktu
specjalisty
z rodzicami;
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;
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 oraz środowiskowych,
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,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego
lub
innych
organizacji
uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie
i
stałe
prowadzenie
nadobowiązkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych uwzględniających potrzeby
uczniów,
e) skuteczne
kierowanie
rozwojem
ucznia,
szczególnie uzdolnionego,
f) podejmowanie działań na rzecz dzieci
o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
g) kierowanie oraz koordynowanie pracami zespołu
przedmiotowego.
wprowadzenie
innowacji
pedagogicznych
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania,
wysoka jakość świadczonej pracy związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
a) podnoszenie
kwalifikacji
i
umiejętności
zawodowych,
b) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
c) prawidłowe administrowanie nieruchomościami,
d) właściwa realizacja zadań remontowych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
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g) kształtowanie
prawidłowych
stosunków
międzyludzkich,
h) pozyskiwanie
środków
finansowych
i rzeczowych spoza budżetu miasta,
i) kieruje oraz koordynuje pracami zespołu
przedmiotowego.
§ 6.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt
Gminy Bytoń. Przyznanie dodatku motywacyjnego
odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych
wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym
szkoły.
2. Wysokość środków finansowych na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów będzie
wynosiła 5% ogólnej planowanej sumy wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli danej placówki.
3. Wysokość procentową odpisu na fundusz,
o którym mowa w § 6.2, określa uchwała budżetowa na
dany rok.
4. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi
i nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą
w placówce nie może przekroczyć 20% wypłacanego
jego wynagrodzenia zasadniczego,
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
§ 7.1. Nauczycielom,
którym
powierzono
stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom,
którym powierzono wychowawstwo klasy lub opiekuna
stażu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, w ramach
posiadanych środków finansowych, uwzględniając:
1) wielkość szkoły, liczbę uczniów, wyniki pracy
szkoły;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska;
3) dogodność, utrudnienie, szczegółowość warunków
organizacyjnych;
4) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne
w jakich szkoła funkcjonuje.
3. Organ prowadzący oraz odpowiednio dyrektor
ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w wysokości:
1) dla dyrektora Szkoły liczącej do 8 oddziałów do
40% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego;
2) dla dyrektora Szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów
do 45% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego;
3) dla dyrektora Szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów
do 50 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego;
4) dla wicedyrektorów szkół wymienionych w pkt 1-3
do 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
4.1. Nauczycielom, którym powierzono funkcję
wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
- do 3,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty (miesięcznie) w przedszkolach,
- do 3% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty w szkołach i gimnazjach,
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2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję
opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny do 3%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
§ 8.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 7 ust. 1 i 2, przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem w związku
z upływem okresu powierzenia tego stanowiska,
wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn,
a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust 1
i 2 przysługuje również wicedyrektorowi oraz
nauczycielowi
szkoły
po
trzech
miesiącach
nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż
urlop wypoczynkowy.
4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy
metodycznego, nauczyciela – konsultanta lub opiekuna
stażu przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 9.1 Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych dla
zdrowia warunkach określonych w art. 34 ust 1 ustawy
oraz w § 8 i 9 rozporządzenia w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego za trudne warunki
z wyjątkiem nauczycieli prowadzących zajęcia
w klasach łączonych, gdzie dodatek za trudne warunki
przysługuje w wysokości 25% stawki godzinowej za
każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania
i 10% wynagrodzenia zasadniczego za uciążliwe
warunki.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
§ 10.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych
lub
doraźnego
zastępstwa
nauczyciela.

Poz. 1129, 1130

Wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi za
jedną godzinę zrealizowaną w ramach doraźnego
zastępstwa nie posiadającego wymaganych kwalifikacji
do prowadzenia danych zajęć, albo prowadzonych
niezgodnie z planem i programem nauczania danej
klasy ustala dyrektor szkoły w wysokości do 30%
wynagrodzenia za 1 godz. ponadwymiarową obliczoną
na zasadach określonych w § 1 zgodnie z planem
nauczania i programem 100% wynagrodzenia za 1 godz.
ponadwymiarową.
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
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 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
§ 11. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu
nagród
nauczycieli
w
wysokości
1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie
finansowym, z tym że:
1) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
2) 20% kwoty przekazuje do dyspozycji Wójta Gminy
Bytoń
§ 12.1. Nagroda, o której mowa w § 11 ma charakter
uznaniowy.
Przyznanie
nauczycielowi
nagrody
uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy;
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4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącego także nauczycielem, stale z nim
mieszkającym, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi
przyznaje
dodatek
dyrektor,
a dyrektorowi – Wójt Gminy i wypłacany jest z dołu.
6. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego
przyznanie.
7. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, także
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej, w przypadku jednak gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej
niż do końca okresu, na który była zawarta;
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

2) otrzymywania w roku szkolnym, lub w roku
szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody
dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć
miesięcy;
3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
2. Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje i wypłaca
dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Nagrodę Wójta przyznaje Wójt Gminy.
§ 13.1. Nagrody, o których mowa w § 11, przyznaje
się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt
Gminy Bytoń lub dyrektor szkoły może przyznać
nagrodę w innym czasie.
§ 14.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego wymiaru godzin
i
posiadającemu
kwalifikacje
wymagane
do
zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6%;
średniego
wynagrodzenia
nauczyciela
stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
współmałżonka
oraz
dzieci
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

Powyższy
regulamin
został
uzgodniony
z przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Bytoń-Morzyce.
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UCHWAŁA Nr XXIX/288/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 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), w związku z art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
następujące drogi o znaczeniu lokalnym:
1) w miejscowości Brzoza ulice:
a) Akacjowa,
b) Gajowa,
c) Grochowskiego,
d) Kolejowa,
e) Ogrodowa,
f) Okrężna,
g) Porzeczkowa,
h) Projektowana,
i) Szkolna;
2) w miejscowości Olimpin ulica Łąkowa;
3) w miejscowości Nowa Wieś Wielka ulice:
a) Brzozowa,
b) Kwiatowa,
c) Łubinowa,
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d) Słowiańska,
e) Spacerowa;
4) w miejscowości Dziemionna ulica Poziomkowa.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg,
wymienionych w § 1, oznaczono na mapach
stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Jędrusik

Poz. 1130
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UCHWAŁA Nr XXIX/236/09
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
§ 3. Ustalenia zawarte w
przeniesieniu na mapę zasadniczą.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

1

podlegają

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

§ 1. Ulicy oznaczonej numerami działek 148/6,
148/8, 149/10, 148/2, 146/3, cz.dz. 192, 2/3 mapa
31 oraz działek Nr 22/3, 18/2, cz. dz. 12/16 mapa
30 położonych w Aleksandrowie Kujawskim nadaje się
nazwę ulicy Tęczowa.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

się
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UCHWAŁA Nr XXIX/237/09
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 3.1. Szczegółowe położenie ulic uwidocznione
jest na ksero mapy stanowiącej załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
2. Ustalenia zawarte w § 1 podlegają przeniesieniu
na mapę zasadniczą.

§ 1. Ulicy oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
przy ul. Wyspiańskiego w obrębie ewidencyjnym
miasto Aleksandrów Kujawski - symbolem 5KDX
nadaje się nazwę ulicy Zygmunta Krasińskiego.

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

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

się
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UCHWAŁA Nr XXIX/238/09
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) na wniosek
Burmistrza Miasta Rada Miejska Aleksandrowa
Kujawskiego uchwala:

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic,
w opisie granic obwodów głosowania ustalonych
uchwałą nr XIX/155/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego z dnia 15 kwietna 2004 r. w sprawie
zmiany granic obwodu oraz siedziby obwodowej
komisji wyborczej wprowadza się następujące zmiany:
1) do obwodu głosowania Nr 2 dopisuje się ulice:
Bębnowskiego, Marczewskiego;
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2) do obwodu głosowania Nr 4 dopisuje się ulice:
Dębowa, Jesionowa;
3) do obwodu głosowania Nr 6 dopisuje się ulice:
Krasińskiego.

Poz. 1133, 1134, 1135

§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta

uchwały

powierza

się

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

§ 2. Podział miasta na obwody głosowania, po
dokonanych zmianach opisu granic, stanowi załącznik
do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwałę o zmianie granic obwodów głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

1133
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UCHWAŁA Nr XXIX/239/09
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 23 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
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Rada
Miejska Aleksandrowa Kujawskiego uchwala:

§ 3. Wykonywanie
Burmistrzowi.

uchwały

powierza

się

§ 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 7 w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z siedziba
obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym
w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 18.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

1134
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UCHWAŁA Nr XXXII/456/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław, ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Na podstawie art. art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1), art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2), uchwala się, co
następuje:

specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za
ich
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze,
zwanego dalej „funduszem nagród”;
2) sposobu podziału środków funduszu nagród na
nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół;
3) tryb zgłaszania kandydatów do nagród, o których
mowa w pkt 1.

§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest miasto Inowrocław ze środków

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,
oddział przedszkolny przy szkole podstawowej,
szkołę podstawową, gimnazjum oraz zespół szkół,
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dla których organem prowadzącym jest miasto
Inowrocław;
nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę ze
środków specjalnego funduszu na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze;
właściwym wydziale Urzędu Miasta Inowrocławia –
należy przez to rozumieć wydział właściwy do
spraw oświaty;
Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć
Prezydenta Miasta Inowrocławia;
minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty, który posiada tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

§ 3. Nauczycielowi, który przepracował w szkole
co najmniej jeden rok, mogą być przyznane nagrody ze
środków funduszu nagród.
§ 4. Środki funduszu nagród przeznacza się:
1) na nagrody organu prowadzącego szkołę – 30%
środków funduszu;
2) na nagrody dyrektorów szkół - 70% środków funduszu.
§ 5. Nagrody przyznaje:
1) ze środków, o których mowa w § 4 pkt 1 –
Prezydent Miasta Inowrocławia;
2) ze środków, o których mowa w § 4 pkt 2 - dyrektor
szkoły.
§ 6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej
oraz spełnia odpowiednio, co najmniej
5,
z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktycznej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w
konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce;
2) w zakresie pracy wychowawczej:
a) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie
szkole lub placówce imienia, wręczenie
sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,

Poz. 1135

b) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
c) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
d) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
e) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
3) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami,
e) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
4) 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.
§ 7.1. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego
szkołę mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) ponadzakładowe lub międzyzakładowe organizacje
związkowe zrzeszające nauczycieli;
4) Kujawsko-Pomorskie
Centrum
Edukacji
Nauczycieli;
5) naczelnik właściwego wydziału Urzędu Miasta
Inowrocławia;
6) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
Inowrocławia.
2. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą
składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego szkołę
składa się we właściwym wydziale Urzędu Miasta
Inowrocławia, a o nagrodę dyrektora szkoły – w szkole.
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4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, należy
składać do dnia 3 września każdego roku i winny one
zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
5. Wzory wniosku o nagrodę organu prowadzącego
szkołę stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 8.1. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Prezydent
Miasta albo dyrektor szkoły może przyznać nagrodę
w innym czasie, według zasad określonych
w niniejszym regulaminie, z wyjątkiem terminu
składania wniosków, o którym mowa w § 7 ust. 4.
2. Wysokość nagrody organu prowadzącego szkołę nie
może być niższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty, a nagroda dyrektora nie
może być wyższa niż 200% minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 15065 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1
i Nr 56, poz. 458.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 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.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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UCHWAŁA Nr XXXVI/511/09
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm.
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, zm. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, zm. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.
Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) uchwala się, co następuje:

6) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
załącznik nr 1

§ 1. W uchwale nr XIX/177/2004 Rady Miejskiej
w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (Dz.U.
Nr 84, poz. 1461, z 2005 r. Nr 16, poz. 223, z 2008 r. Nr 81,
poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28 ust. 3 skreśla się pkt 2 i 3;
2) skreśla się § 42 i § 43;
3) § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały rady w sprawie odwołania skarbnika
gminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został
zgłoszony wniosek o odwołanie, chyba że wniosek
wpłynął w terminie przewidzianym w § 26.”;
4) § 65 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”;
5) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1;

„Załącznik nr 3”
Wykaz jednostek pomocniczych
gminy Nakło nad Notecią
I. Sołectwa
Nazwa sołectwa wsie przynależne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bielawy,
Chrząstowo,
Gorzeń-Niedola, Kaźmierowo, Urszulin, Piętacz,
Gumnowice,
Karnowo-Nowakówko,
Karnówko,
Małocin,
Michalin-Bogacin,
Minikowo-Anielin,
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2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. „Konstytucji 3 Maja”
w Nakle nad Notecią ul. Mrotecka 1;
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. „Armii Krajowej”
w Nakle nad Notecią, Osiedle Łokietka 15.

10. Olszewka-Lubaszcz,
11. Polichno,
12. Paterek,
13. Potulice-Elżbiecin,
14. Rozwarzyn,
15. Suchary,
16. Ślesin-Kazin, Gabrielin,
17. Trzeciewnicy,
18. Wieszki-Janowo, Gostusza,
19. Występ.

II. Zespoły Szkół

II. Samorządy Mieszkańców
Samorząd ulice przynależne
Nr 1 „Kochanowskiego” – ul. Asnyka,
ul. Broniewskiego, ul. Prusa, ul. Baczyńskiego,
ul. Kochanowskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Kołłątaja,
ul. Karnowska, ul. Lelewela, ul. Mrotecka, ul. 1 Maja,
ul.
Norwida,
ul.
Nałkowskiej,
ul.
Nowa,
ul. Orzeszkowej, ul. Reymonta, ul. Reja, ul. Hłaski,
ul. Wańkowicza, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego,
ul. Tuwima, ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Miłosza,
ul. Kucharskiego, ul. Jana Pawła II;
Nr 2 „Śródmiejskie” – ul. Bydgoska, ul. Dworcowa,
ul. Pocztowa, ul. Ks. Skargi;
Nr 3 „Śródmiejskie” – ul. Rudki, ul. Długa,
ul. Balcerzaka, ul. Łączna, ul. Notecka, ul. Przecznica,
ul. Bartkowskiego, ul. Potulicka, ul. Wąska;
Nr 4 „Śródmiejskie” – ul. Hallera, ul. Rynek, Plac Zamkowy,
ul. Podgórna, ul. Poznańska, ul. Wodna, ul. Zanotecie;
Nr 5 ‘Krzywoustego” – ul. B. Krzywoustego,
ul. Gimnazjalna, ul. Jackowskiego, Plac Szkolny,
ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Strażacka;
Nr 6 „Śródmiejskie” - ul. Dąbrowskiego, Plac Konopnickiej;
Nr 7 „Śródmiejskie” – ul. Drzymały, ul. Dolna,
ul. Kilińskiego, ul. Ks. Ignacego Klimeckiego,
ul. Kościelna, ul. Młyńska, ul. Niecała, ul. Nowy Świat,
ul. Półwiejska, ul. Sądowa, ul. Św. Wawrzyńca;
Nr 8 „ Chopina” – ul. Bohaterów, ul. Chopina,
ul. Karłowicza, ul. Moniuszki, ul. Staszica,
ul. Paderewskiego, ul. Piaskowa, ul. Szymanowskiego,
ul. Wzgórze Wodociągowe, ul. Zielone Wzgórze,
ul. Mahoniowa, ul. Leśna;
Nr 9 „ Chrobrego” – Osiedle Chrobrego, ul. Gepperta;
Nr 10 „ Łokietka” – Osiedle Łokietka, ul. Polna,
ul. Armii Krajowej, ul. Olszewska;
Nr 11 „ Kazimierza Wielkiego” – ul. Kazimierza
Wielkiego, ul. Mickiewicza, ul. Działkowa, ul. Parkowa
załącznik nr 2
„Załącznik nr 4”
Jednostki Organizacyjne
gminy Nakło Nad Notecią
I. Szkoły Podstawowe
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. „Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” w Nakle nad
Notecią ul. Bydgoska 24;

1. Zespół Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach,
ul. Szkolna 4;
2. Zespół Szkół w Ślesinie ul. Dworcowa 9;
3. Zespół Szkół im. „Przyjaciół Przyrody” w Występie
ul. Wiejska 1;
4. Zespół Szkół im. „Jana Pawła II” w Paterku
ul. Kcyńska 6 a.
III. Gimnazja
1. Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią ul. Mrotecka 1A;
2. Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
Os. Władysława Łokietka 15.
IV. Przedszkola Publiczne
1. Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią ul. Powst.
Wlkp. 11;
2. Przedszkole Nr 3 w Nakle nad Notecią
Os. Władysława Łokietka 6;
3. Przedszkole w Ślesinie ul. Kazińska 1 z Filią
w Minikowie;
4. Przedszkole w Paterku ul. Spacerowa 1A Z Filią
w Potulicach.
V. Instytucje upowszechniania kultury
1. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią,
ul. Mickiewicza 3 z oddziałami:
- Wiejski Dom Kultury w Paterku;
- Wiejski Dom Kultury w Potulicach;
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie;
- Świetlice wiejskie w:
Karnowie, Karnówku, Małocinie, Rozwarzynie,
Sucharach;
2. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
ul. Pocztowa 14;
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle
nad Notecią ul. Bartkowskiego 1.
VI. Pozostałe jednostki budżetowe
1. Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią
ul. Młyńska 22;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 2;
3. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad
Notecią ul. Ks. Skargi 6.
VII. Spółki Prawa Handlowego, w których gmina
posiada udziały
1. Komunalne
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
ul. Drzymały 1;
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2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powst. Wlkp. 76;
3. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Szulca 5;
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4. Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp.
z o.o. w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 18.

1136

1137
1137

ANEKS Nr 12
z dnia 15 maja 2009 r.
do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r.
w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy:
1. Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym
przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
w Bydgoszczy, Panem Wiesławem Kiełbasińskim, zwanym
w dalszej części Porozumienia „Dyrektorem OW NFZ”
a
2. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem Rafałem
Bruskim, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą”.
w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań
z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie
umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów,
o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że w związku
z przekształceniem z dniem 1 maja 2009 r. podstawowego
zespołu ratownictwa
medycznego stacjonującego
w miejscowości Golub-Dobrzyń w specjalistyczny zespół
ratownictwa medycznego, zmianie ulega harmonogram
miesięcznych kwot dotacji na finansowanie zadań
zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r., stanowiący
załącznik nr 1 do Porozumienia.
Ponadto strony postanawiają, że rezerwa finansowa
na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej osobom
uprawnionym z państwa członkowskich UE/EFTA na
zasadach przewidzianych w przepisach o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości
62.740 złotych zostanie przekazana do OW NFZ
w Bydgoszczy w miesiącu czerwcu 2009 r.”
§ 2. Pozostałe
pozostają bez zmian.

postanowienia

Porozumienia

§ 3. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
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Dyrektor OW NFZ
Wiesław Kiełbasiński

załącznik nr 1
Harmonogram miesięcznych kwot dotacji na finansowanie
zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r.
do Aneksu Nr 12

Miesiąc

Zapotrzebowanie Wysokość
na dotację
zakontraktowanych
świadczeń

styczeń *

6 827 223,00

7 970 534,00

luty *

6 166 524,00

7 199 192,00

marzec

10 146 513,00

7 970 534,00

RAZEM:

23 140 260,00

23 140 260,00

*) zwiększona kwota środków ujęta w zapotrzebowaniu na
miesiąc marzec
Miesiąc

Zapotrzebowanie Wysokość
na dotację
zakontraktowanych
świadczeń

kwiecień

8 398 380,00

8 398 380,00

maj

8 708 985,00

8 708 985,00

czerwiec

8 428 050,00

8 428 050,00

czerwiec*

62 740,00

0,00

lipiec

8 708 985,00

8 708 985,00

sierpień

8 708 985,00

8 708 985,00

wrzesień

8 428 050,00

8 428 050,00

październik

8 708 985,00

8 708 985,00

listopad

8 428 050,00

8 428 050,00

grudzień

8 708 985,00

8 708 985,00

RAZEM:

77 290 195,00

77 227 455,00

**

2 534 545,00

0,00

Kwota dotacji
ogółem:

102 965 000,00

100 367 715,00

*) środki na świadczenia UE rozliczane poza kontraktem (rezerwa
UE)
**) nadwyżka środków finansowych-
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ZARZĄDZENIE Nr 11/2009
WÓJTA GMINY KIKÓŁ
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 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 z późn. zm.1), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4,
art. 42, 61 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.2) oraz art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), zarządza się, co
następuje:
1.

2.

3.

§ 1. Realizując uchwałę nr XIV/74/07 Rady Gminy
Kikół z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Kikół na rok 2008 z późniejszymi
zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu za 2008 r. w niżej podanych
wielkościach:
I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody budżetowe:

plan:

16.408.359 zł

wykonanie:

16.348.850,37

w tym dochody majątkowe:

plan:

305.949 zł

wykonanie:

307.543,25

Wydatki budżetowe:

plan:

17.778.751 zł

wykonanie:

17.031.506,14

w tym wydatki majątkowe:

plan:

1.330.302 zł

wykonanie:

1.308.777,46

Deficyt budżetowy:

plan:

1.370.392 zł

wykonanie:

682.655,77

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
1.

Dotacje:

plan:

3.708.263 zł

wykonanie:

3.692.850,64

2.

Wydatki:

plan:

3.708.263 zł

wykonanie:

3.692.850,64

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii:
1.

Dochody:

plan:

92.330 zł

wykonanie:

92.376,57

2.

Wydatki:

plan:

92.330 zł

wykonanie:

90.459,61

3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1.

Środki na rachunku bankowym na dzień
01.01.2008 r.

41.837,99

2.

Przychody:

14.880,86

3.

Wydatki:

9.224,02

4.

Środki na rachunku bankowym na dzień
31.12.2008 r.:

47.494,83

§ 2.1. Poinformować
mieszkańców
o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez
ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2008 Radzie Gminy Kikół.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008
przesłać
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 1138, 1139, 1140

poz. 984, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
2. Zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113.poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 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,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458.

Wójt
Jacek Zająkała
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, 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,
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ZARZĄDZENIE Nr 04/09
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104), art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- dotacje wykonane 4.352.105,37,
- wydatki wykonane 4.352.105,37.
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody 285.792,60:
- wydatki 170.176,09.
3. Zakładu budżetowego:
- przychody 4.686.315,25,
- koszty 4.740.228,61.
4. Rachunek dochodów własnych:
- przychody 179.063,78,
- wydatki 171.701,20.

§ 1. Realizując
uchwałę
Rady
Miejskiej
nr XII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2008 r.
z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r. w niżej
podanych wielkościach:
I. Realizacja dochodów i wydatków:

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki
tabelaryczne oraz część opisowa.

1. Dochody budżetowe: plan – 26.161.221,-, wykonane
– 26.622.715,81 tj. 101,76% planu.
2. Wydatki budżetowe : plan - 31.661.970,-, wykonane
– 29.675.730,71 tj. 93,73% planu w tym majątkowe:
plan – 8.686.665,-, wykonane - 8.603.029,88 tj.
99,04% planu.
3. Deficyt: plan - 5.500.749,-, wykonane 3.053.014,90 tj. 55,50% planu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Wojciech Zawidzki
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ZARZĄDZENIE Nr 29/2009
STAROSTY LIPNOWSKIEGO
z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Lipnie w 2009 r.
Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a w związku z art. 60
ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

w Lipnie w 2009 r. na kwotę 3 581,00 zł (trzy tysiące
pięćset osiemdziesiąt jeden zł 00/100).
§ 2. Wykonanie
Zarządzenia
powierza
się
Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Socjalizacyjnej w Lipnie.
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§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie od następnego miesiąca po
opublikowaniu.
Starosta
Krzysztof Baranowski
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