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UCHWAŁA Nr XXXII/300/09
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny,
deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji
w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
ustalenia wzorów deklaracji na podatek od
nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji
na podatek leśny od osób prawnych, informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, informacji
w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie
podatku leśnego od osób fizycznych wprowadza się
zmiany w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz
art. 6 ust. 6 i 9 oraz ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116,
poz. 730 oraz Dz.U. Nr 223, poz. 1463), art. 6a ust. 5 i 8
oraz 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 oraz
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655) oraz art. 6 ust. 2 i 5 i ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XXVIII/273/08 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny,
deklaracji na podatek leśny od osób prawnych,
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
informacji w sprawie podatku rolnego, informacji
w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Mogilna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elżbieta Sarnowska

§ 1. W uchwale nr III/18/06 Rady Miejskiej
w Mogilnie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie
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UCHWAŁA Nr XXXII/302/09
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 2 „a”
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1464) uchwala
się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy
regulamin
określa
zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Mogilno, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości zamieszkanych
i niezamieszkanych;
2) rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz drogach publicznych a także zasady ich
rozmieszczania;
3) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych
z
nieruchomości
oraz
innych
terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
i gospodarcze, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
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zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
tereny podlegające obowiązkowi deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania;
postępowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.);
gminie – należy przez to rozumieć gminę Mogilno;
nieruchomości – należy przez to rozumieć część
powierzchni ziemi, stanowiącą odrębny przedmiot
własności, jak również budynki, budowle trwale
związane z gruntem lub części takich budynków,
budowli o ile z mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
właścicielu nieruchomości – należy przez to
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu a także inne podmioty władające
nieruchomością;
odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć
odpady, powstające w gospodarstwach domowych,
a
także
odpady
niezawierające
odpadów
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych;
zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć
zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
w szczególności psy, koty, ptaki egzotyczne,
chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne
zwierzęta uznane za nadające się do trzymania
w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
zwierzętach gospodarskich – należy przez to
rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.
z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.),
w szczególności: świnie, owce, osły, kozy, konie,
bydło, kury, kaczki, gęsi, indyki, króliki, nutrie,
norki, tchórzofretki, lisy oraz pszczoły;
zbiornikach bezodpływowych – należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
przydomowej oczyszczalni ścieków – należy przez
to rozumieć urządzenie, które oczyszcza ścieki
i pozwala na ich odprowadzenie w stanie
oczyszczonym
do
odbiornika,
spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych;
nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy
oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania
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nieczystości ciekłych, dowożonych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
składowisku odpadów – należy przez to rozumieć
obiekt budowlany przeznaczony do składowania
odpadów;
jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć
przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami
organizacyjnymi
lub
innymi
podmiotami,
posiadającymi zezwolenie wydane przez Burmistrza
Mogilna na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym –
należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, do którego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektronicznym
i elektrycznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495);
odpadach komunalnych wielkogabarytowych –
należy przez to rozumieć odpady, które ze względu
na swoje wymiary nie mogą być zbierane
w
typowych
pojemnikach,
stanowiących
wyposażenie nieruchomości np. wózki, rowery,
meble i inne sprzęty gospodarstwa domowego
o dużych gabarytach;
selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to
rozumieć przygotowany przez gminę system
selektywnej zbiórki odpadów – szkła, makulatury,
tworzyw sztucznych, odpadów organicznych
pochodzenia
roślinnego,
odpadów
wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych
i innych odpadów.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku
i czystości na terenie nieruchomości

§ 2.1. Właściciele
nieruchomości
zapewniają
utrzymanie czystości i porządku, wykonując obowiązki
wynikające z ustawy poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia do
zbierania odpadów komunalnych, o których mowa
w rozdziale III regulaminu;
2) ustawienie urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych w miejscach niestanowiących utrudnienia
dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg itp.,
dostępnych dla korzystających z tych urządzeń
i pracowników jednostki wywozowej;
3) zapewnienie systematycznego usuwania odpadów
komunalnych oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości, służących do użytku publicznego
takich jak podwórza, przejścia, place zabaw,
chodniki, tereny zielone itp.;
4) utrzymania czystości w miejscach ustawiania
urządzeń do zbierania odpadów komunalnych;
5) zbierania odpadów komunalnych w urządzeniach do
tego celu przeznaczonych, o których mowa
w rozdziale III regulaminu, z częstotliwością
określoną w rozdziale IV regulaminu;
6) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej albo wyposażenie nieruchomości
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w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków domowych,
na warunkach określonych w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa;
7) zapewnienie systematycznego usuwania nieczystości
ciekłych, gromadzonych w bezodpływowym
zbiorniku nieczystości ciekłych;
8) oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych
zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, a także likwidację śliskości
i gołoledzi, stosując środki uszorstniające;
9) usuwanie nawisów śniegu oraz sopli lodowych
z dachów i gzymsów obiektów budowlanych
bezpośrednio sąsiadujących z trasami pieszymi
i drogami, niezwłocznie po ich powstaniu;
10) systematyczne wykaszanie traw, usuwanie chwastów;
11) umieszczenie na nieruchomości w widocznym miejscu
oznaczenia z numerem porządkowym posesji.
2. Jeżeli na nieruchomości prowadzone są roboty
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.), utrzymanie czystości i porządku na terenie
budowy w zakresie określonym w ust. 1 należy do
wykonawcy robót.
3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na
drogach publicznych należą do zarządcy drogi.
4. Obowiązek wywozu odpadów komunalnych,
z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 regulaminu oraz
nieczystości ciekłych może być realizowany wyłącznie
za pośrednictwem jednostki wywozowej.
5. Właściciele
nieruchomości
wykonując
obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, mogą
pryzmować śnieg i lód na krawędzi chodnika lub
w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający
ruchu pieszym.
6. Pozbywanie się śniegu, lodu, błota i innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez
właścicieli nieruchomości przylegającej do drogi należy
do zarządcy drogi, w ciągu 24 godzin.
7. Usuwanie odpadów poprzez ich spalanie poza
instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi,
zakopywanie oraz pozbywanie się poza wyznaczonymi
punktami gromadzenia odpadów jest zabronione.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
umożliwić
upoważnionemu
przedstawicielowi
Burmistrza Mogilna oraz innym upoważnionym
służbom i inspekcjom wstęp na teren nieruchomości
w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania
przepisów niniejszego regulaminu.
§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami oraz ich naprawa poza warsztatami
naprawczymi są dozwolone tylko z zachowaniem
następujących warunków:
1) może odbywać się wyłącznie w obrębie nieruchomości
i za zgodą właściciela nieruchomości;
2) powstające ścieki odprowadzane zostaną do kanalizacji
sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych;
3) dopuszczalne jest przeprowadzenie jedynie drobnych,
doraźnych
napraw
i
regulacji
pojazdów
samochodowych
np.
wymianę
kół,
świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów itp. pod
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warunkiem, że nie będą powodować powstawania
ścieków zawierających oleje lub smary.
2. Zabronione
jest
mycie
pojazdów
samochodowych na obszarze:
1) jezdni i chodnika;
2) lasu;
3) parku;
4) w pobliżu zbiorników wodnych.
§ 4.1. Właściciele nieruchomości, na terenie
których prowadzona jest działalność gospodarcza, są
zobowiązani wyposażyć nieruchomość w urządzenia do
zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania
wszystkich odpadów, powstających w związku
z prowadzoną działalnością.
2. Zabrania się pozbywania stałych odpadów,
powstających w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej poprzez ich wyrzucanie do koszy
ulicznych.
§ 5.1. Wielkogabarytowe odpady komunalne zbiera
się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający
łatwy dostęp jednostce wywozowej.
2. W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej
wielkogabarytowe odpady komunalne należy zbierać na
terenie nieruchomości w miejscu, służącym do zbierania
odpadów komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić
odbiór wielkogabarytowych odpadów komunalnych
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia
ich wystawienia.
§ 6. Odpady z remontów, prowadzonych we
własnym zakresie, zbiera się w workach lub
kontenerach dostarczonych przez jednostkę wywozową,
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie
nieruchomości, służącym do zbierania odpadów
komunalnych.
§ 7. Organizatorzy imprez plenerowych lub
zgromadzeń w miejscach publicznych zobowiązani są
do zapewnienia porządku na terenie, na którym
organizowana jest ta impreza (zgromadzenie) w sposób
określony w § 12 regulaminu.
§ 8. Właściciele nieruchomości, z wyłączeniem
właścicieli nieruchomości położonych w rejonie
intensywnej zabudowy mieszkaniowej budynkami
wielolokalowymi, na terenie których powstają odpady
roślinne, mogą je kompostować we własnym zakresie
i na własne potrzeby na terenie posiadanej
nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
Rozdział III
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych. Zasady ich
rozmieszczania i eksploatacji
§ 9.1. Właściciele nieruchomości zbierają odpady
komunalne
w pojemnikach lub kontenerach,
wykonanych z blachy stalowej lub z tworzyw
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sztucznych
o
odpowiedniej
wytrzymałości
mechanicznej,
odpowiadających
obowiązującym
normom, przystosowanych do mechanicznego ich
opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.
2. W uzasadnionych sytuacjach, a w szczególności
w przypadku braku możliwości dojazdu pojazdem
specjalistycznym lub zebrania jednorazowo zwiększonej
ilość
odpadów
komunalnych,
dopuszcza
się
gromadzenie odpadów komunalnych w workach
foliowych, zakupionych od jednostki wywozowej,
której zlecono usuwanie odpadów. Cena worka
obejmuje również opłatę za wywóz.
3. Zabrania się używania worków, o których mowa
w ust. 2 gromadzenia odpadów, które ze względu na
swoje właściwości mogą powodować niebezpieczeństwo
skaleczenia, rozerwania lub innego uszkodzenia worka.
4. Ilość pojemników do gromadzenia odpadów, ich
rodzaj i wielkość powinny być dostosowane do potrzeb
nieruchomości, z uwzględnieniem norm gromadzenia
odpadów, o których mowa w § 14 ust. 3 regulaminu
oraz możliwości technicznych jednostki wywozowej,
z którą zawarto umowę.
5. Pojemniki
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych w obrębie nieruchomości winny być
ustawione w wydzielonych miejscach. W ustalonym
dniu wywozu, pojemniki do gromadzenia odpadów
winny być wystawione przy ciągu komunikacyjnym,
w miejscu umożliwiającym dokonanie załadunku
odpadów, w odległości nie większej niż 10 m od trasy
przejazdu pojazdu jednostki wywozowej.
6. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także
odpady inne niż komunalne, muszą być one
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów
komunalnych w sposób przewidziany prawem dla tego
rodzaju odpadów.
7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymania urządzeń do gromadzenia odpadów
w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
8. Zabrania się:
1) wrzucania do pojemników śniegu, lodu, gorącego
żużla paleniskowego, gruzu budowlanego, złomu,
ziemi, odpadów wielkogabarytowych, substancji
o właściwościach żrących i wybuchowych a także
odpadów z działalności gospodarczej;
2) zagęszczania
odpadów
komunalnych
uniemożliwiających ich usunięcie z pojemnika lub
kontenera;
3) zgarniania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
§ 10.1. Gmina prowadzi selektywne zbieranie
odpadów komunalnych poprzez oddzielne zbieranie:
1) odpadów opakowaniowych ze szkła;
2) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych;
3) odpadów papieru i tektury.
2. Selektywny odbiór odpadów następuje poprzez
ich gromadzenie w pojemnikach ustawionych przez
gminę na terenie sołectw oraz miasta Mogilna,
spełniając warunki, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października
2005 r.
w
sprawie
szczegółowego
sposobu
postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
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z 2005 r. Nr 219, poz. 1858), utrzymane w kolorystyce
wynikającej z tego rozporządzenia lub w inny
równoważny sposób dostępny dla mieszkańców,
wskazany przez odbiorcę odpadów.
§ 11. Zarządca
drogi
wykonując
obowiązki
wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy, ustawia kosze uliczne
przy
głównych
ciągach
pieszych,
w
tym
w szczególności przy oznakowanych przejściach dla
pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszego. Zarządca drogi jest odpowiedzialny za
zapewnienie systematycznego opróżniania koszy
ulicznych i utrzymywania ich w czystości.
§ 12. Organizatorzy imprez oraz zgromadzeń
o charakterze masowym są zobowiązani do utrzymania
porządku i czystości na obszarze, gdzie się one
odbywają poprzez:
1) wyposażenie
miejsca
organizacji
imprezy
w odpowiednią liczbę pojemników na odpady oraz
przenośnych
sanitariatów,
zależną
od
przewidywanej liczby uczestników;
2) cykliczne opróżnianie koszy/pojemników w trakcie
imprezy;
3) uprzątnięcie terenu imprezy niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 12 godzin, przy czym
obowiązek ten dotyczy również terenów przyległych
do nieruchomości, na której ta impreza odbywała
się, zanieczyszczonych w wyniku imprezy;
4) zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13. Zarządy ogrodów działkowych są zobowiązane
do:
1) wyposażenia ogrodów działkowych w kontenery do
gromadzenia odpadów komunalnych i utrzymania
czystości wokół nich;
2) zapewnienia systematycznego ich opróżniania.
Rozdział IV
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
innych terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku publicznego
§ 14.1. Ustala
się
następującą
częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych w pojemnikach
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –
nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) wyselekcjonowane odpady z papieru i tektury, odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych i szkła:
a) gromadzone w pojemnikach, umieszczonych
w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy
- w miarę zapełniania lecz nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
b) gromadzone w workach do gromadzenia
odpadów segregowanych – nie rzadziej niż raz
na 1,5 miesiąca, a odpady opakowaniowe
z tworzy sztucznych w okresie od maja do
sierpnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
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3) odpady z remontów – na indywidualne zgłoszenie
właściciela nieruchomości;
4) wielkogabarytowe odpady komunalne – na
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości
lecz nie rzadziej niż raz w roku w przypadku
zabudowy wielorodzinnej;
5) odpady z koszy ulicznych – z częstotliwością
ustaloną przez zobowiązanego do ustawienia koszy
z jednostką wywozową, nie dopuszczając do
wypełnienia koszy ponad ich objętość;
6) odpady komunalne z cmentarzy – z częstotliwością
uniemożliwiającą wypełnienie urządzeń do ich
gromadzenia, ponad ich objętość;
7) odpady komunalne z ogródków działkowych – nie
rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia
do 31 października, a poza tym okresem
z częstotliwością ustaloną przez zarząd ogrodu
z jednostką wywozową;
8) z punktów małej gastronomii i sprzedaży sezonowej
– nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować
w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu
się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do
gruntu, przy czym z nieruchomości zamieszkanych nie
rzadziej niż raz na kwartał. Ilość nieczystości płynnych
ustala się na podstawie zużycia wody, wskazanego
przez urządzenie pomiarowe lub wylicza się wg
obowiązujących norm.
3. Podstawą
obliczania
ilości
odpadów
komunalnych usuwanych z terenu danej nieruchomości
są następujące tygodniowe normy gromadzenia
odpadów komunalnych w zależności od funkcji obiektu:
1) 10 l - na jedną osobę dla domów mieszkalnych;
2) 3 l - na każdego pracownika zatrudnionego
i każdego ucznia uczęszczającego do szkoły;
3) 3 l - na każdego pracownika zatrudnionego i każde
dziecko uczęszczające do przedszkola;
4) 10 l - na jedno miejsce noclegowe w hotelach, motelach,
ośrodkach wypoczynkowych, polach namiotowych;
5) 10 l – na jedno miejsce konsumpcyjne
w restauracjach, jadłodajniach, barach i innych
stałych obiektach gastronomicznych.
4. Punkt sezonowy małej gastronomii, bez
możliwości spożycia posiłku na miejscu musi być
wyposażony w pojemnik na odpady zmieszane
o pojemności minimum 110 l i opróżniany
z częstotliwością uniemożliwiającą wypełnienie
urządzeń do ich gromadzenia, ponad ich objętość.
§ 15. Właściciele
nieruchomości,
realizując
obowiązki, o których mowa w § 2, § 4, § 11, § 12 i § 13
niniejszego regulaminu zobowiązani są do:
1) zawarcia umowy z jednostką wywozową, w której
zostanie
m.in.
określona
ilość
odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych usuwanych
z danej nieruchomości, przy zastosowaniu norm
gromadzenia odpadów określonych w § 14 ust. 3
oraz częstotliwości usuwania odpadów lub
nieczystości ciekłych z danej nieruchomości,
zgodnie z § 14 ust. 1, 2 niniejszego regulaminu;
2) udzielania jednostce wywozowej informacji
niezbędnych do określenia ilości odpadów
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komunalnych
oraz
nieczystości
ciekłych
powstających na terenie danej nieruchomości;
3) udokumentowania na żądanie osoby uprawnionej,
zgodnego z przepisami prawa sposobu pozbywania
się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
§ 16.1. Odpady komunalne stałe należy usuwać
wyłącznie na składowiska a nieczystości ciekłe
przewozić wyłącznie do wyznaczonych stacji zlewnych.
2. Dopuszcza się przekazywanie przez właścicieli
nieruchomości we własnym zakresie odpadów
komunalnych na składowisko odpadów, na mocy
odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 17.1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta
domowe są zobowiązane do wyeliminowania zagrożeń
lub uciążliwości dla ludzi poprzez:
1) zgłoszenie psa do rejestracji w Urzędzie Miejskim
w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 w terminie
30 dni od dnia wejścia w posiadanie zwierzęcia
i poddanie go identyfikacji poprzez umieszczenie na
obroży identyfikatora. Szczegółowe warunki
identyfikacji psów zostaną określone w zarządzeniu
Burmistrza Mogilna;
2) poddawanie psa szczepieniom ochronnym przeciw
wściekliźnie, zgodnie z przepisami prawa;
3) uzyskanie pisemnego zezwolenia na posiadanie psa
rasy
uznawanej
za
agresywną
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;
2) wyprowadzanie psa na smyczy, z zastrzeżeniem
wynikającym z ust. 3 i ust. 4;
3) zakładanie
kagańca
psom
agresywnym
i niebezpiecznym dla otoczenia;
4) dążenie do zachowania ciszy przez zwierzęta
w budynkach wielorodzinnych;
5) niewprowadzanie zwierząt domowych na teren
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, szkół,
obiektów sportowych oraz na tereny objęte zakazem
ustalonym przez właścicieli nieruchomości;
6) wywieszenie tablicy ostrzegawczej na bramie
nieruchomości,
na
której
przebywa
pies
niebezpieczny lub rasy uznanej za agresywną;
7) natychmiastowe
usuwanie
zanieczyszczeń
(odchodów i innych nieczystości) pozostawionych
przez zwierzęta domowe z terenu klatek
schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku,
placów, ulic i chodników. Uprzątnięcia można
dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do
urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
3. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy
psów znajdujących się na terenach niepublicznych,
w szczególności ogrodzonych nieruchomościach, pod
warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające
samowolne wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.
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4. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest
w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu
jednocześnie następujących wymogów:
1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę
nad zachowaniem zwierzęcia;
2) pies jest w kagańcu, za wyjątkiem tych psów,
którym niemożliwe jest założenie kagańca ze
względu na budowę ciała (np. pekińczyk) lub
niewskazane
ze
względów
zdrowotnych,
potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.
5. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt
nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt
domowych.
6. Właściciel nieruchomości może wyznaczyć
miejsce do wyprowadzania psów i kotów oraz innych
zwierząt domowych poprzez oznakowanie terenu
stosowną tablicą. Odpowiedzialność za zapewnienie
utrzymywania w czystości wyznaczonego miejsca
obciąża właściciela nieruchomości.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu zawarte
w ust. 2 pkt 5 i 7 oraz ust. 4 nie dotyczą psówprzewodników osób niewidomych.
Rozdział VI
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18.1. Zakazuje
się
utrzymywania
zwierząt
gospodarskich w granicach administracyjnych miasta
Mogilna na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
za wyjątkiem gospodarstw rolnych istniejących w dniu
wejścia w życie niniejszego regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości, utrzymujący zwierzęta
gospodarskie, zobowiązani są do prowadzenia hodowli
w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.
3. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana
i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych
otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi
zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.
4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren
hodowli i jej bezpośrednie otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości.
5. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady
powstające w wyniku chowu i hodowli winny być
gromadzone
w
wydzielonych
miejscach
o nieprzepuszczalnym podłożu, zgodnie z warunkami
przechowywania ustalonymi w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego, dotyczącego nawozów,
ich gromadzenia i przechowywania.
6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być
ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierząt poza teren wybiegu.
7. Ule pszczele mogą być stawiane w odległości nie
mniejszej niż 10 metrów od zabudowań mieszkalnych
a od budynków użyteczności publicznej w odległości
nie mniejszej niż 30 metrów.
8. Zabrania
się
zanieczyszczania
terenu
nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc
publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub
innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
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9. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich, nie dotyczą placówek i zakładów
utrzymujących zwierzęta do celów badawczych, a także
zwierzyńców, schronisk dla zwierząt, cyrków oraz
klubów
sportowych,
utrzymujących
zwierzęta
gospodarskie.
10. Utrzymywanie
zwierząt
gospodarskich
prowadzone
w
warunkach
sprzecznych
z postanowieniami niniejszej uchwały winno być
dostosowane do wymagań w niej zawartych w terminie
jednego roku od dnia wejścia w życie regulaminu.
11. Szczegółowe zasady chowu i hodowli zwierząt
regulują odrębne przepisy.
Rozdział VII
Obszary i terminy przeprowadzenia deratyzacji
§ 19.1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania
co roku deratyzacji we wszystkich obiektach na terenie
gminy Mogilno w pomieszczeniach zsypowych
i piwnicznych budynków oraz w miejscach najbardziej
narażonych bytowaniem gryzoni.
2. Deratyzację należy przeprowadzać:
1) w budynkach jednorodzinnych raz do roku,
w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia;
2) w pozostałych obiektach, dwukrotnie w ciągu roku,
w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od
1 października do 31 października.
3. Obowiązek w zakresie deratyzacji zostanie
wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży
trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi
ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października
i pozostawi ją do dnia 31 października.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają
właścicieli nieruchomości.
Rozdział VIII
Odpady niebezpieczne i medyczne
§ 20. Odpady niebezpieczne i medyczne podlegają
obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru
i unieszkodliwiania według zasad i wymogów
określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykaz przedsiębiorstw, którym Burmistrz
Mogilna udzielił zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
umieszczany będzie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Mogilnie.
§ 22. Informacja o znajdujących się na terenie gminy
podmiotach, zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych,
będzie umieszczana na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Mogilnie oraz poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
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§ 23. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego
regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10
ust. 2a ustawy.

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

§ 24. Traci moc uchwała nr XL/333/2006 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elżbieta Sarnowska

1159

1160
1160

UCHWAŁA Nr XXXII/303/09
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), 2008r. Nr 145, poz. 917
oraz Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 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 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, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 111, Nr 223, poz. 1458) w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ
„Solidarność” uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala
się
regulamin
wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
gmina Mogilno, zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość, kryteria i warunki wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
4) wysokość, kryteria i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Mogilna.

powierza

się

§ 3. Uchyla się uchwałę
Rady Miejskiej
nr XXVII/255/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elżbieta Sarnowska

załącznik
do uchwały nr XXXII/303/09
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 marca 2009 r.
Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych
składników
wynagrodzenia
dla
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć podmiot
zatrudniający nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest gmina Mogilno; pojęcie to
obejmuje również przedszkole;
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 1;
3) nauczycielach - należy przez to rozumieć
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach
o których mowa w pkt 1;
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4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego;
5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę;
6) uczniu - należy przez to rozumieć także
wychowanka;
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć
nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie
funkcji wychowawcy klasy lub powierzono
sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem
przedszkolnym;
8) rozporządzeniu należy przez
to rozumieć
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, warunków przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego,
wysokości
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r.
Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz
z 2008 r. Nr 42, poz. 257),
9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 158. Poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1);
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy
przez
to
rozumieć
tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa
w § 1 ust. 1 rozporządzenia;
11) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego należy przez to rozumieć minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego oraz tabele zaszeregowania
dla nauczycieli określone w rozporządzeniu.
§ 2. Regulamin
określa
wysokości
stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania
i wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
6) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
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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 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 za wysługę lat nie przysługuje
w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
6. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły Burmistrz Mogilna.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
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a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły a w szczególności udział
w pracach komisji egzaminacyjnych,
e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
4) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia
kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej;
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie przyznanych kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych;
10) samodzielność
dyrektora
w
prawidłowym
wykonywaniu zadań;
11) pozytywne wnioski kuratora oświaty z czynności
nadzoru pedagogicznego.
5. Wysokość
dodatku
motywacyjnego
dla
nauczycieli ustala dyrektor uwzględniając poziom
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3. Szkoła
otrzymuje środki finansowe na dodatki motywacyjne w
wysokości stałej 54 zł x liczba nauczycieli
zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1 etatu i 27 zł
x liczba nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co
najmniej 0,5 etatu.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz Mogilna uwzględniając poziom
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4. Ogółem
na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, których
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organem prowadzącym jest gmina Mogilno przeznacza
się miesięcznie, co najmniej 1600 zł.
7. Dodatek nie może przekraczać 20% uposażenia
zasadniczego.
8. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy
w roku na okresy: wrzesień-luty i marzec-sierpień.
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Dodatki funkcyjne
§ 5.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
dyrektorów, bierze się pod uwagę łączną liczbę
uczniów, wychowanków.
3. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi:
% wynagrodzenia
zasadniczego
liczba oddziałów
od
do
dyrektor przedszkola
liczba oddziałów
czynnych ponad 5 godzin
1-2
15%
35%
3-5
30%
50%
635%
55%
za każdy oddział czynny
do 5 godzin podległy pod
5%
5%
przedszkole czynne
ponad 5 godzin
liczba oddziałów
czynnych do 5 godzin
1-3
10%
30%
dyrektor szkoły lub gimnazjum
do 8
30%
50%
9-16
35%
55%
17-24
40%
60%
powyżej 24
45%
70%
wicedyrektor szkoły lub gimnazjum
12-24
20%
30%
powyżej 24
25%
35%
45 zł
65 zł
do 19
plus 3 zł za
dzieci
Wychowawstwo klasy
każdego
powyżej
ucznia
19
w klasie
powyżej 25
Doradca metodyczny
200
500
lub nauczyciel konsultant
Opiekun stażu
55
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
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do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca,
w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub
sprawowana funkcji.
6. Dodatek
nie
przysługuje
za
czas
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły ustala
Burmistrz Mogilna.
8. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i osób
pełniących inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
10. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy
wymiaru zatrudnienia za czas choroby i zasiłku
z funduszu ubezpieczeń społecznych.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Dodatek za trudne warunki pracy określone
w rozporządzeniu w § 8 przysługuje nauczycielom za
prowadzenie:
1) zajęć dydaktycznych w klasach specjalnych oraz
indywidualnego nauczania dzieci zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego w wysokości 250 zł miesięcznie;
2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych
specjalnych- w wysokości 20% godzinowej stawki
wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem
trudnościowym za każdą godzinę przepracowaną
w tych klasach;
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości
20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje z tytułu pracy w warunkach uciążliwych,
określonych w przepisach wykonawczych do art. 34
ustawy w wysokości 250 zł.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do wymiaru godzin realizowanych
w warunkach określonych w ust. 1.
4. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w
okresie nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
5. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Mogilna.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
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Rozdział 6
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych
§ 7.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku
szkolnego
oraz
za
dni
nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
4. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci, młodzieży na wycieczki lub
imprezy;
3) Rekolekcjami Wielkopostnymi:
4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą
nie dłużej niż tydzień,
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o l/5 tego
wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych,
za
które
przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym na dany rok szkolny.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wchodzi do podstawy wymiaru wynagradzania za czas
choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń
społecznych.
§ 8.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 7 niniejszego
Regulaminu.
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2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu.
Rozdział 7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
§ 9.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
wymagane
do
zajmowanego
stanowiska
i zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązkowego wymiaru godzin w:
1) szkołach podstawowych w Gębicach, Kwieciszewie,
Padniewie, Strzelcach, Wszedniu i w Wylatowie;
2) przedszkolach w Gębicach, Kwieciszewie, Padniewie
i Wylatowie oraz w oddziałach zamiejscowych
przedszkoli miejskich, które funkcjonują na wsi,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 55 zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 60 zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 65 zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 70 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka nie pracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia.
4. Dodatek ten na wniosek nauczyciela lub na
wspólny
wniosek
nauczycieli
będących
współmałżonkami, przyznaje dyrektor szkoły, a na
wniosek dyrektora Burmistrz Mogilna
5. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
6. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w
okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta
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była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
7. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w
wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie
wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał
dodatek.
Rozdział 8
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 10.1. W budżecie każdej szkoły tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli.
2. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza Mogilna;
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt 1
przyznaje Burmistrz Mogilna. W celu zaopiniowania
wniosków burmistrz może powołać komisję, w skład
której wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych,
4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt 2
przyznają dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej, w wysokości nie wyższej niż 1.800 zł.
5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy.
6. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 11.1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który posiada minimum dobrą ocenę
pracy pedagogicznej, dokonaną nie później niż 5 lat
kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem
o przyznanie nagrody oraz spełnia odpowiednio trzy
z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach
II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
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d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
2. Nagrodę Burmistrza Mogilna mogą otrzymać
dyrektorzy szkół, w szczególności za:
1) bardzo dobrą organizację funkcjonowania szkoły;
2) diagnozowanie pracy szkoły;
3) dbałość o wysoki poziom pracy szkoły;
4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników
dydaktyczno-wychowawczych,
liczny
udział
w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.;
5) inicjowanie różnych działań rady pedagogicznej
lub rady rodziców służących podnoszeniu jakości
pracy szkoły;
6) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi
określonymi w zatwierdzonym planie finansowym;
7) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz
szkoły i prawidłowe nimi gospodarowanie;
8) dbałości o bazę i mienie szkoły;
9) tworzenie warunków do rozwoju działalności
pozalekcyjnej i pozaszkolnej;
10) rzetelną
realizację
powierzonych
zadań
i wydanych zaleceń przez organ prowadzący oraz
organ nadzoru pedagogicznego;
1160
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11) umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich,
w tym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
12) umiejętność reprezentowania szkoły na zewnątrz;
13) współdziałanie z organizacjami związkowymi
i organem prowadzącym szkołę.
3. Z wnioskiem do Burmistrza o przyznanie
nagrody mogą wystąpić:
1) dyrektorzy szkół dla nauczycieli po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej;
2) wiceburmistrz oraz dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Mogilnie dla nauczycieli
i dyrektorów.
4. Wnioski do dyrektora szkoły o przyznanie
nagrody dyrektora mogą składać:
1) organy szkoły;
2) dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie;
3) organizacje związkowe.
5. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się
w Urzędzie Miejskim, a o nagrodę dyrektora w szkole.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy
składać do dnia 15 września każdego roku i winny one
zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody; (wg załącznika);
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy. 7. Wnioski składa się na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu.
8. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Burmistrza
Mogilna oraz o nagrodę dyrektora należy podać
wymierne efekty pracy osiągane przez nauczyciela lub
dyrektora, w okresie od otrzymania ostatniej nagrody
wyższego rzędu niż nagroda dyrektora szkoły,
a w przypadku nagrody dyrektora od otrzymania
ostatniej nagrody dyrektora.
9. Nauczyciele i dyrektorzy szkół typowani do
Nagrody Burmistrza powinni posiadać wyróżniającą
ocenę pracy, dokonaną nie później niż 5 lat
kalendarzowych przed wystąpieniem z wnioskiem
o przyznanie nagrody.
10. W celu rozpatrzenia oraz zaopiniowania
wniosków o przyznanie nagrody dyrektor może
powołać komisję.
§ 12.1. W ramach środków zarezerwowanych na
nagrody Burmistrza Mogilna i dyrektora, o których
mowa w § 10, przyznaje się nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz
Mogilna lub Dyrektor szkoły, może w ramach
posiadanych środków na nagrody przyznać nagrodę za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, poza terminem
ustalonym w § 11 ust. 6.
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UCHWAŁA Nr XXXII/306/09
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmian w podziale gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219,
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112,
poz. 766), w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766
oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111), na
wniosek Burmistrza Mogilna uchwala się, co następuje:
§ 1. W podziale gminy Mogilno na stałe obwody
głosowania ustalonym uchwałą nr 129/471/98 Zarządu
Gminy w Mogilnie z dnia 9 września 1998 r.
(Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 58, poz. 327) zmienioną uchwałami
Rady Miejskiej w Mogilnie nr XVI/172/2000 z dnia
16 sierpnia 2000 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 65,
poz. 522), nr XXXIV/305/2002 z dnia 31 maja 2002 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 82, poz. 1709), nr XIX/150/04
z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 64,
poz. 1157), nr XXXI/261//05 z dnia 13 lipca 2005 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 95, poz. 1737), nr XLIII/346/06
z dnia 23 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 118,
poz. 1726 ) oraz nr XI/81/07 z dnia 13 września 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 112, poz. 1695) wprowadza się
następujące zmiany:
1) do granic obwodu głosowania Nr 4 dopisuje się
ulice: Adama Asnyka i Stanisława Wyspiańskiego;
2) do granic obwodu głosowania Nr 6 dopisuje się
ulice: 17 Maja i Magazynowa;
3) do granic obwodu głosowania Nr 7 dopisuje się ulice:
Ignacego Jana Paderewskiego i Stanisława Lema;
4) w obwodzie głosowania Nr 4 dotychczasową nazwę
siedziby obwodowej komisji wyborczej MLKS
„POGOŃ” zastępuje się nazwą KS „POGOŃ”;
5) w obwodzie głosowania Nr 5 dotychczasową nazwę
siedziby obwodowej komisji wyborczej Zespół Szkół
Zawodowych zastępuje się nazwą Zespół Szkół.
§ 2. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania
o numerze kolejnym 16 dla wyborców przebywających
w dniu wyborów w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie,
ul. Kościuszki 6 dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca
2009 r.
§ 3 Jednolity podział gminy Mogilno na stałe obwody
głosowania, ich granice i numery, uwzględniający zmiany
wynikające z § 1 i § 2, określa załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Mogilna.

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje
podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Elżbieta Sarnowska
załącznik
do uchwały nr XXXII/306/09
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 marca 2009 r.
Numer
Granice obwodu głosowania
obwodu

Siedziba
Obwodowej
Komisji
Wyborczej

1.

Miasto Mogilno - ulice: Aleje
Niepodległości, Benedyktyńska,
Benedykta Xvi, Księdza Wawrzyniaka,
Łąkowa, Moniuszki, Plac Wolności,
Przesmyk, Prusa, Rynek, Sądowa,
Wąska, Władysława Jagiełły, Wodna,
Wybudowanie Świerkówiec

Mogileński Dom
Kultury
ul. Rynek 10
Mogilno

2.

Miasto Mogilno - ulice: Aleja Armii
Krajowej, Powstańców Wielkopolskich,
Poznańska, Witosa, Józefa Trzcińskiego

Gimnazjum
ul. Powstańców
Wielk.
Opolskich 33
Mogilno

3.

Miasto Mogilno - ulice:900 Lecia,
Bukietowa, Kasprowicza, Marszałka
Piłsudskiego, Ogrodowa

4.

Miasto Mogilno - ulice: Adama
Asnyka, Alfonsa T. Olszaka, Czesława
Miłosza, 22 Stycznia, Grobla, Jasna,
Kasztanowa, Ks. Mieczysława
Brodowskiego, Kwiatowa,
Mickiewicza, Mrugowskiego, Jana
Nowaka Jeziorańskiego, Niezłomnych,
Polna, Prof. Czesława Łuczaka,
Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa,
Stanisława Wyspiańskiego, 3 Maja,
Wesoła, Wiosenna, Leona
Niewiadomskiego, Zbożowa

Szkoła
Podstawowa
Nr 2
ul. Sądowa 13
Mogilno

Ks „Pogoń”
ul. Mickiewicza
42
Mogilno
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5.

6.

7.

8.

Miasto Mogilno - ulice: Betonowa,
Dworcowa, Hallera, Jana Pawła Ii,
Kościuszki, Mostowa, Narutowicza,
Podgórna, Pułaskiego, Słowackiego
Miasto Mogilno - ulice:
Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa,
Cegielskiego, Ciesielskiego, Dębowa,
Feichta, Gen. Taczaka, GrotaRoweckiego, 11 Listopada, Jodłowa,
Kausa, Kilińskiego, Kopernika, Leśna,
Lipowa, Magazynowa, Malinowa,
Morelowa, Obrońców Mogilna, Ofiar
Katynia, Padniewska, Piastowska,
Przemysłowa, Reja,
17 Maja, Ustronie, Wiśniowa
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Zespół Szkół
ul. Dworcowa 9
Mogilno

Spółdzielnia
Inwalidów
ul. Padniewska 1
Mogilno*

Miasto Mogilno - ulice: Bolesława
Chrobrego, Chopina, Cicha, Gen
Andersa, Ignacego Jana Paderewskiego,
Konopnickiej, Krasickiego, Ks.
Przedszkole
Kardynała Wyszyńskiego, Ks.
nr 3
Popiełuszki, Leszka Białego, Okole,
ul. Konopnickiej
Orzeszkowej, Rataja, Reymonta,
15a
Rzemieślnicza, Skłodowskiej-Curie,
Mogilno*
Stanisława Lema, Staszica,
Śniadeckich, Wybudowanie,
Żeromskiego Sołectwa: Olsza,
Świerkówiec
Sołectwa: Kwieciszewo, Goryszewo,
Kunowo
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9.

Sołectwa: Gębice, Dzierzążno, Procyń

Przedszkole
Gębice

10.

Sołectwa: Marcinkowo, Gozdanin,
Kamionek, Zbytowo

Szkoła
Podstawowa
Gębice

11.

Sołectwa: Czarnotul, Strzelce, Ratowo

Świetlica
Wiejska
Czarnotul

12.

Sołectwa: Józefowo, Huta Palędzka,
Niestronno, Padniewo, Palędzie Dolne,
Wieniec

Świetlica
Wiejska
Józefowo

13.

Sołectwa: Wylatowo, Chabsko,
Wasielewko, Żabno

Szkoła
Podstawowa
Wylatowo

14.

Sołectwa:Dąbrówka, Padniewko,
Wyrobki

Szkoła
Podstawowa
Nr 3
ul. Marszałka
Piłsudskiego 16
Mogilno

15.

Sołectwa: Wiecanowo, Wszedzień

Szkoła
Podstawowa
Wszedzień

Szpital
Powiatowy
ul. Kościuszki 6
Mogilno
* Obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
16.

Szkoła
Podstawowa
Kwieciszewo

Szpital Powiatowy w Mogilnie
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UCHWAŁA Nr XXII/141/2009
RADY GMINY w OBROWIE
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i 126,
poz. 875) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. 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) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Osoba fizyczna lub osoba prawna, zwana
dalej beneficjentem, będąca właścicielem bądź
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie
znajdujący się na terenie Gminy może ubiegać się
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy tym zabytku zwanej dalej
dotacją.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie
działań właścicieli i zarządców zabytków dla
zapewnienia ich ochrony i konserwacji.
§ 2. Dotacja
może
być
udzielona
na
dofinansowanie nakładów określonych w § 3 ustalonych
na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną
przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę
wniosku o udzielenie dotacji.
§ 3. Dotacja może być udzielona na:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku;
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku;
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
zabytku kolorystyki;
4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
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5) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych.
§ 4. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub
roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu
gminy wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych
środków publicznych nie może przekraczać 100%
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta
Gminy do dnia 30 września roku poprzedzającego rok,
w którym dotacja ma być udzielona.
§ 6.1. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja
i termin ich wykonania;
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca;
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku
w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości
wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych
środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie
przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 6;
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się
o dotację na prace objęte wnioskiem u innego
organu mogącego udzielić dotacji;
9) fotograficzną dokumentację stanu zachowania
zabytku.
2. Do wniosku u dzielenie dotacji dołącza się:
1) dokument
potwierdzający
posiadanie
przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji;
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają
uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen
zakupu
materiałów
niezbędnych
do
ich
przeprowadzenia.
3. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa
w § 3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do
wniosku dołącza się:
1) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób
prowadzenia planowanych przy zabytku prac;
2) kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu
materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków programem prac.
§ 7.1. Wysokość środków przeznaczonych na
dotacje ustalana jest corocznie w budżecie gminy.
2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy
propozycję przyznania dotacji.
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3. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości
decyduje Rada Gminy w drodze uchwały.
4. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków
przeznaczonych na dotację w danym roku, można
dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do dnia
31 lipca. Przepis ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość
są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
§ 9. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej
płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób rozliczenia dotacji;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 10.1. Przekazanie dotacji następuje w terminie
30 dni od zakończenia wszystkich prac, na wykonanie
których została przyznana dotacja i przyjęcia rozliczenia.
2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową,
wnioskodawca przekazuje Wójtowi następujące dokumenty
stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji:
1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
2) protokół
odbioru
przez
wojewódzkiego
konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;
3) obmiar przeprowadzonych prac;
4) oryginały rachunków lub faktur.
§ 11.1. Urząd Gminy prowadzi dokumentację
udzielonych dotacji.
2. Dokumentacja zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby
fizycznej lub prawnej, której przekazano dotację;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia lub przechowywania;
3) zakres prac, na które udzielono dotacji;
4) datę zawarcia umowy;
5) wysokość przekazanej dotacji.
§ 12. Do dotacji przyznanych w 2009 r. nie stosuje
się terminu określonego w § 5.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56

– 2534 –

Poz. 1163,1164

1163
1163

UCHWAŁA Nr XXVII/139/2009
RADY GMINY w JEZIORACH WIELKICH
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
załącznik
do uchwały nr XXVII/139/2009
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2007 r. Nr 112, poz. 766) po rozpatrzeniu wniosku
Wójta Gminy Jeziora Wielkie uchwala się, co następuje:

Numer
Siedziba obwodowej
Granice obwodu głosowania
obwodu
komisji wyborczej

§ 1. Tworzy się dodatkowy obwód głosowania
o numerze kolejnym 4 dla wyborców przebywających
w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w Domu
Pomocy Społecznej w Siemionkach.
§ 2. Siedzibą obwodu jest Dom Pomocy Społecznej
w Siemionkach.
§ 3. Numer
i
granice
stałych
obwodów
i dodatkowego obwodu głosowania oraz wyznaczenie
siedziby obwodowych komisji wyborczych zawiera
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szkoła Podstawowa
Jeziora Wielkie*

1

Sołectwa: Berlinek, Budy,
Dobsko, Jeziora Wielkie,
Krzywe Kolano, Lenartowo,
Lubstówek, Nożyczyn,
Proszyska, Radunek,
Rzeszyn

2

Sołectwa: Gaj, Kożuszkowo,
Nowa Wieś, Siedlimowo,
Wola Kożuszkowa, Wójcin

Szkoła Podstawowa
Wójcin

Sołectwa: Golejewo,
Kościeszki, Rzeszynek,
Siemionki

Kościeszki Nr 39

3

Dom Pomocy Społecznej
w Siemionkach

Dom Pomocy
Społecznej
Siemionki

4

* obwód

dostosowany
niepełnosprawnych

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Skowron

do

potrzeb

wyborców
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UCHWAŁA Nr 550/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 21 maja 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126,
poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r.
Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 588/04 Rady Miasta Torunia
z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 101, poz. 1755 oraz z 2006 r. Nr 20, poz. 305)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu
przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku
w tej sprawie w Urzędzie Miasta Torunia - Biurze
Miejskiego Konserwatora Zabytków.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się:
1) w przypadku prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych, które zakończone zostaną
w danym roku budżetowym - do dnia 28 lutego
roku, w którym ma być udzielona dotacja;
2) w
przypadku
prac
konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych trwających
dłużej niż rok – do dnia 30 maja roku, w którym
dotacja ma być udzielona, z zastrzeżeniem, że
w 2009 r. termin ten upływa 22 czerwca.”;
2) w § 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) pozwolenie na budowę w przypadku prac,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lub odpis wniosku
o pozwolenie na budowę albo pozwolenie na budowę
w przypadku prac, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2,
jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Wysokość środków przeznaczonych na
dotacje, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 ustalana
jest corocznie w budżecie miasta.
2. Prezydent Miasta Torunia, w ciągu 30 dni od
terminu wskazanego w § 6 ust. 2 przedkłada Radzie
Miasta Torunia propozycję przyznania dotacji.
3. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje
Rada Miasta Torunia w drodze uchwały na wniosek
Prezydenta Miasta Torunia.
4. W przypadku nie rozdzielenia, w danym roku,
wszystkich środków przeznaczonych na dotacje,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 można
dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do
dnia 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być
udzielona. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;
4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przekazanie dotacji, o których mowa w:
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1) § 6 ust. 2 pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni od
zakończenia wszystkich prac, na wykonanie których
została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia;
2) § 6 ust. 2 pkt 2 następować będzie w transzach
wynikających z umowy o udzielenie dotacji.
Warunkiem przekazania transz dotacji będzie
dostarczenie protokołów odbioru częściowego
oraz faktur dotyczących prac objętych tymi
protokołami. Do przekazania ostatniej transzy
dotacji stosuje się odpowiednio ust. 2.”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
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POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
zawarte w dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym
przez Pana Dariusza Kurzawę - Wicewojewodę
Kujawsko-Pomorskiego,
a
gminą
Osięciny
reprezentowaną przez wójta i skarbnika:
1) Pana Jerzego Izydorskiego
2) Panią Jolantę Smętek
w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami
i grobami wojennymi.
§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) oraz
uchwały nr XVI/99/2008 Rady Gminy Osięciny
w sprawie przejęcia zadań opieki nad cmentarzami
i grobami wojennymi.
§ 2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powierza
a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadania
wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater
i grobów wojennych, zwanych dalej „obiektami
grobownictwa wojennego”.
Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 należeć
będzie w szczególności:

1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa
wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku,
w tym: utrzymanie ich w czystości i porządku, stała
konserwacja elementów małej architektury oraz
dbałość o czytelność napisów;
2) zapewnienie
estetycznego
wyglądu
zespołu
roślinności znajdującej się na cmentarzach,
kwaterach i grobach wojennych, poprzez:
a) nasadzenia
roślinności
dostosowanej
do
otoczenia,
b) wykonywanie
bieżących
zabiegów
pielęgnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie drzew
i krzewów obumarłych oraz zagrażających
bezpieczeństwu
ludzi
lub
mogących
spowodować uszkodzenie grobów lub innych
urządzeń cmentarnych;
3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów
grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów
świąt państwowych i Święta Zmarłych;
4) planowanie i wykonywanie remontów pomników
według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac
remontowych przez Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa
wojennego z ostatnich dwóch wojen światowych,
powstań narodowych itp.;
6) prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart
ewidencyjnych
mogił,
grobów,
cmentarzy
wojennych,
tablic,
obelisków,
pomników
uznawanych za Miejsca Pamięci Narodowej, według
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wzoru zatwierdzonego przez Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa;
7) prowadzenie Ksiąg pochowanych oraz dokonywanie
wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych
żołnierzy,
według
danych
otrzymywanych
z Polskiego Czerwonego Krzyża;
8) dokonywanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
przeglądu
stanu
technicznego
obiektów
grobownictwa
wojennego
i
udostępnienie
protokołów
z
przeprowadzonych
kontroli
przedstawicielowi Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
9) wykonywanie innych zadań z zakresu grobownictwa
wojennego wynikających z bieżących potrzeb.
§ 3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie
zadania objęte POROZUMIENIEM z zachowaniem
zasad określonych właściwymi przepisami.
§ 4.1. Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
będzie
przekazywał Gminie środki finansowe na wykonywanie
zadań, o których mowa w § 2 w każdym roku
obowiązywania POROZUMIENIA.
2. Środki z budżetu wojewody na realizację zadań
objętych niniejszym POROZUMIENIEM przekazane
będą w formie dotacji celowej w wymiarze 100% kwoty
ustalonej na dany rok w terminie do dnia 31 maja
każdego roku obowiązywania POROZUMIENIA.
3. Rozmiar dotacji uzależniony będzie od środków
określanych corocznie w ustawie budżetowej, a o jej
wysokości na dany rok będzie przekazywana informacja
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przed uchwaleniem budżetu gminy.
4. Środki finansowe z budżetu wojewody nie
wykorzystane
lub
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
wojewody (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.).
5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia
realizacji remontu obiektu grobownictwa wojennego,
Gmina powiadomi niezwłocznie Wydział Polityki
Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
6. W terminie do końca miesiąca lipca każdego
roku obowiązywania POROZUMIENIA, Gmina określi
potrzeby finansowe na rok następny.
7. Dotacja będzie przekazywana przelewem na
rachunek bankowy Gminy.
§ 5. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania
wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
§ 6. Gmina raz w roku w ustalonym terminie
prześle do Wydziału Polityki Społecznej KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informację
o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
z zakresu grobownictwa wojennego, według wzoru
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nadesłanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie.
§ 7. Zadania wymienione w § 2 nie obejmują
miejsc pamięci nie związanych z pochówkami,
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311 z późn.
zm.).
§ 8. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych
niniejszym POROZUMIENIEM sprawuje Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
§ 9.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ma prawo
kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych
POROZUMIENIEM.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest
zobowiązana
udzielić
Wojewodzie
KujawskoPomorskiemu wszystkich informacji dotyczących
wykonywania POROZUMIENIA oraz zapewnić
przedstawicielowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
przeprowadzenie kontroli, w tym wglądu do
dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda KujawskoPomorski zobowiązany jest powiadomić Gminę na co
najmniej 3 dni robocze wcześniej.
§ 10.1. POROZUMIENIE zawarte zostaje do dnia
31 grudnia 2010 r.
2. Każda ze stron POROZUMIENIA może
rozwiązać POROZUMIENIE za jednomiesięcznym
pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Wszelkie zmiany treści POROZUMIENIA
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego
aneksu podpisanego przez strony.
4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień POROZUMIENIA lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać POROZUMIENIE bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 11. POROZUMIENIE
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 12. POROZUMIENIE
zostało
sporządzone
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron oraz egzemplarz dla Wydziału
Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Gmina Osięciny
Wójt
Jerzy Izydorski
Skarbnik Gminy
Jolanta Smętek

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda
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POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r. pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym
przez Pana Dariusza Kurzawę - Wicewojewodę
Kujawsko-Pomorskiego,
a
gminą
Inowrocław
reprezentowaną przez wójta i skarbnika:
1) Pana Lecha Skarbińskiego;
2) Panią Mieczysławę Kwiatkowską
w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami
i grobami wojennymi.
§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) oraz
uchwały nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Inowrocław
w sprawie przejęcia opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi.
§ 2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powierza
a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadania
wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater
i grobów wojennych, zwanych dalej „obiektami
grobownictwa wojennego”.
Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 należeć
będzie w szczególności:
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa
wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku,
w tym: utrzymanie ich w czystości i porządku, stała
konserwacja elementów małej architektury oraz
dbałość o czytelność napisów;
2) zapewnienie
estetycznego
wyglądu
zespołu
roślinności znajdującej się na cmentarzach,
kwaterach i grobach wojennych, poprzez:
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia,
b) wykonywanie
bieżących
zabiegów
pielęgnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie drzew
i krzewów obumarłych oraz zagrażających
bezpieczeństwu
ludzi
lub
mogących
spowodować uszkodzenie grobów lub innych
urządzeń cmentarnych;
3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów
grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów
świąt państwowych i Święta Zmarłych;
4) planowanie i wykonywanie remontów pomników
według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac
remontowych przez Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

5) prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa
wojennego z ostatnich dwóch wojen światowych,
powstań narodowych itp.,
6) prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart
ewidencyjnych
mogił,
grobów,
cmentarzy
wojennych,
tablic,
obelisków,
pomników
uznawanych za Miejsca Pamięci Narodowej, według
wzoru zatwierdzonego przez Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa;
7) prowadzenie Ksiąg pochowanych oraz dokonywanie
wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych
żołnierzy,
według
danych
otrzymywanych
z Polskiego Czerwonego Krzyża;
8) dokonywanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
przeglądu
stanu
technicznego
obiektów
grobownictwa
wojennego
i
udostępnienie
protokołów
z
przeprowadzonych
kontroli
przedstawicielowi Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
9) wykonywanie innych zadań z zakresu grobownictwa
wojennego wynikających z bieżących potrzeb.
§ 3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie
zadania objęte POROZUMIENIEM z zachowaniem
zasad określonych właściwymi przepisami.
§ 4.1. Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
będzie
przekazywał Gminie środki finansowe na wykonywanie
zadań, o których mowa w § 2 w każdym roku
obowiązywania POROZUMIENIA.
2. Środki z budżetu wojewody na realizację zadań
objętych niniejszym POROZUMIENIEM przekazane
będą w formie dotacji celowej w wymiarze 100% kwoty
ustalonej na dany rok w terminie do dnia 31 maja
każdego roku obowiązywania POROZUMIENIA.
3. Rozmiar dotacji uzależniony będzie od środków
określanych corocznie w ustawie budżetowej, a o jej
wysokości na dany rok będzie przekazywana informacja
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przed uchwaleniem budżetu gminy.
4. Środki finansowe z budżetu wojewody nie
wykorzystane
lub
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
wojewody (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.).
5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia
realizacji remontu obiektu grobownictwa wojennego,
Gmina powiadomi niezwłocznie Wydział Polityki
Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
6. W terminie do końca miesiąca lipca każdego
roku obowiązywania POROZUMIENIA, Gmina określi
potrzeby finansowe na rok następny.
7. Dotacja będzie przekazywana przelewem na
rachunek bankowy Gminy.
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§ 5. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania
wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
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3. O zamierzonej kontroli Wojewoda KujawskoPomorski zobowiązany jest powiadomić Gminę na co
najmniej 3 dni robocze wcześniej.
§ 10.1. POROZUMIENIE zawarte zostaje do dnia
31 grudnia 2010 r.
2. Każda ze stron POROZUMIENIA może
rozwiązać POROZUMIENIE za jednomiesięcznym
pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Wszelkie zmiany treści POROZUMIENIA
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego
aneksu podpisanego przez strony.
4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień POROZUMIENIA lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać POROZUMIENIE bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 6. Gmina raz w roku w ustalonym terminie
prześle do Wydziału Polityki Społecznej KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informację
o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
z zakresu grobownictwa wojennego, według wzoru
nadesłanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie.
§ 7. Zadania wymienione w § 2 nie obejmują
miejsc pamięci nie związanych z pochówkami,
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311
z późn. zm.).
§ 8. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych
niniejszym POROZUMIENIEM sprawuje Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

§ 11. POROZUMIENIE
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ma prawo
kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych
POROZUMIENIEM.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest
zobowiązana
udzielić
Wojewodzie
KujawskoPomorskiemu wszystkich informacji dotyczących
wykonywania POROZUMIENIA oraz zapewnić
przedstawicielowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
przeprowadzenie kontroli, w tym wglądu do
dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

§ 12. POROZUMIENIE
zostało
sporządzone
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron oraz egzemplarz dla Wydziału
Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Wójt
Lech Skarbiński
Skarbnik Gminy
Mieczysława Kwiatkowska

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda
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POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
zawarte w dniu 30 kwietnia 2009 r. pomiędzy
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym
przez Pana Dariusza Kurzawę - Wicewojewodę
Kujawsko-Pomorskiego, a gminą Kowalewo Pomorskie
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta p. Andrzeja
Grabowskiego działającego przy pomocy Urzędu
Miejskiego
w
Kowalewie
Pomorskim,
przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Marii Kiżewskiej
w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami
i grobami wojennymi.

Pomorskim w sprawie przejęcia zadań z zakresu
administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych położonych na obszarze gminy
Kowalewo Pomorskie.

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) oraz
uchwały nr XV/155/08 Rady Miasta w Kowalewie

Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 należeć
będzie w szczególności:
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa
wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku,
w tym: utrzymanie ich w czystości i porządku, stała
konserwacja elementów małej architektury oraz
dbałość o czytelność napisów,

§ 2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powierza
a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadania
wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater
i grobów wojennych, zwanych dalej „obiektami
grobownictwa wojennego”.
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2) zapewnienie
estetycznego
wyglądu
zespołu
roślinności znajdującej się na cmentarzach,
kwaterach i grobach wojennych, poprzez:
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia,
b) wykonywanie
bieżących
zabiegów
pielęgnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie drzew
i krzewów obumarłych oraz zagrażających
bezpieczeństwu
ludzi
lub
mogących
spowodować uszkodzenie grobów lub innych
urządzeń cmentarnych;
3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów
grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów
świąt państwowych i Święta Zmarłych;
4) planowanie i wykonywanie remontów pomników
według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac
remontowych przez Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa
wojennego z ostatnich dwóch wojen światowych,
powstań narodowych itp.;
6) prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart
ewidencyjnych
mogił,
grobów,
cmentarzy
wojennych,
tablic,
obelisków,
pomników
uznawanych za Miejsca Pamięci Narodowej, według
wzoru zatwierdzonego przez Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa;
7) prowadzenie Ksiąg pochowanych oraz dokonywanie
wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych
żołnierzy,
według
danych
otrzymywanych
z Polskiego Czerwonego Krzyża;
8) dokonywanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
przeglądu
stanu
technicznego
obiektów
grobownictwa
wojennego
i
udostępnienie
protokołów
z
przeprowadzonych
kontroli
przedstawicielowi Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
9) wykonywanie innych zadań z zakresu grobownictwa
wojennego wynikających z bieżących potrzeb.
§ 3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie
zadania objęte POROZUMIENIEM z zachowaniem
zasad określonych właściwymi przepisami.
§ 4.1. Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
będzie
przekazywał Gminie środki finansowe na wykonywanie
zadań, o których mowa w § 2 w każdym roku
obowiązywania POROZUMIENIA.
2. Środki z budżetu wojewody na realizację zadań
objętych niniejszym POROZUMIENIEM przekazane
będą w formie dotacji celowej w wymiarze 100% kwoty
ustalonej na dany rok w terminie do dnia 31 maja
każdego roku obowiązywania POROZUMIENIA.
3. Rozmiar dotacji uzależniony będzie od środków
określanych corocznie w ustawie budżetowej, a o jej
wysokości na dany rok będzie przekazywana informacja
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przed uchwaleniem budżetu gminy.
4. Środki finansowe z budżetu wojewody nie
wykorzystane
lub
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
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wojewody (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.).
5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia
realizacji remontu obiektu grobownictwa wojennego,
Gmina powiadomi niezwłocznie Wydział Polityki
Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
6. W terminie do końca miesiąca lipca każdego roku
obowiązywania POROZUMIENIA, Gmina określi
potrzeby finansowe na rok następny.
7. Dotacja będzie przekazywana przelewem na
rachunek bankowy Gminy.
§ 5. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania
wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
§ 6. Gmina raz w roku w ustalonym terminie
prześle do Wydziału Polityki Społecznej KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informację
o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
z zakresu grobownictwa wojennego, według wzoru
nadesłanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie.
§ 7. Zadania wymienione w § 2 nie obejmują miejsc
pamięci nie związanych z pochówkami, w rozumieniu
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311 z późn. zm.).
§ 8. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych
niniejszym POROZUMIENIEM sprawuje Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
§ 9.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ma prawo
kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych
POROZUMIENIEM.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest
zobowiązana
udzielić
Wojewodzie
KujawskoPomorskiemu wszystkich informacji dotyczących
wykonywania POROZUMIENIA oraz zapewnić
przedstawicielowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
przeprowadzenie kontroli, w tym wglądu do
dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda KujawskoPomorski zobowiązany jest powiadomić Gminę na co
najmniej 3 dni robocze wcześniej.
§ 10.1. POROZUMIENIE zawarte zostaje do dnia
31 grudnia 2010 r.
2. Każda ze stron POROZUMIENIA może rozwiązać
POROZUMIENIE za jednomiesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wszelkie zmiany treści POROZUMIENIA
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego
aneksu podpisanego przez strony.
4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień POROZUMIENIA lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
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rozwiązać POROZUMIENIE bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

§ 11. POROZUMIENIE
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Grabowski
Skarbnik Gminy
Maria Kiżewska

§ 12. POROZUMIENIE
zostało
sporządzone
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron oraz egzemplarz dla Wydziału

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda
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1168
1168

POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
zawarte w dniu 7 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Pana
Dariusza Kurzawę - Wicewojewodę KujawskoPomorskiego, a gminą Dobrzyń nad Wisłą
reprezentowaną przez burmistrza i skarbnika:

3)

4)
1) Pana Ryszarda Dobieszewskiego;
2) Panią Celinę Witkowską
w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami
i grobami wojennymi.
§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) oraz
uchwały nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Dobrzyniu
nad Wisłą w sprawie przejęcia zadań opieki nad
cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.
§ 2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powierza
a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadania
wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater
i grobów wojennych, zwanych dalej „obiektami
grobownictwa wojennego”.
Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 należeć
będzie w szczególności:
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa
wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku,
w tym: utrzymanie ich w czystości i porządku, stała
konserwacja elementów małej architektury oraz
dbałość o czytelność napisów;
2) zapewnienie
estetycznego
wyglądu
zespołu
roślinności znajdującej się na cmentarzach,
kwaterach i grobach wojennych, poprzez:
a) nasadzenia
roślinności
dostosowanej
do
otoczenia,
b) wykonywanie bieżących zabiegów pielęgnacyjnych
zieleni, w tym: usuwanie drzew i krzewów
obumarłych oraz zagrażających bezpieczeństwu

5)

6)

7)

8)

9)

ludzi lub mogących spowodować uszkodzenie
grobów lub innych urządzeń cmentarnych;
przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów
grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów
świąt państwowych i Święta Zmarłych;
planowanie i wykonywanie remontów pomników
według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac
remontowych przez Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa
wojennego z ostatnich dwóch wojen światowych,
powstań narodowych itp.;
prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart
ewidencyjnych
mogił,
grobów,
cmentarzy
wojennych,
tablic,
obelisków,
pomników
uznawanych za Miejsca Pamięci Narodowej, według
wzoru zatwierdzonego przez Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa;
prowadzenie Ksiąg pochowanych oraz dokonywanie
wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych
żołnierzy,
według
danych
otrzymywanych
z Polskiego Czerwonego Krzyża;
dokonywanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
przeglądu
stanu
technicznego
obiektów
grobownictwa
wojennego
i
udostępnienie
protokołów
z
przeprowadzonych
kontroli
przedstawicielowi Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
wykonywanie innych zadań z zakresu grobownictwa
wojennego wynikających z bieżących potrzeb.

§ 3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie
zadania objęte POROZUMIENIEM z zachowaniem
zasad określonych właściwymi przepisami.
§ 4.1. Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
będzie
przekazywał Gminie środki finansowe na wykonywanie
zadań, o których mowa w § 2 w każdym roku
obowiązywania POROZUMIENIA.
2. Środki z budżetu wojewody na realizację zadań
objętych niniejszym POROZUMIENIEM przekazane
będą w formie dotacji celowej w wymiarze 100% kwoty
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§ 9.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ma prawo
kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych
POROZUMIENIEM.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest
zobowiązana
udzielić
Wojewodzie
KujawskoPomorskiemu wszystkich informacji dotyczących
wykonywania POROZUMIENIA oraz zapewnić
przedstawicielowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
przeprowadzenie kontroli, w tym wglądu do
dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.
3. O zamierzonej kontroli Wojewoda KujawskoPomorski zobowiązany jest powiadomić Gminę na co
najmniej 3 dni robocze wcześniej.

ustalonej na dany rok w terminie do dnia 31 maja
każdego roku obowiązywania POROZUMIENIA.
3. Rozmiar dotacji uzależniony będzie od środków
określanych corocznie w ustawie budżetowej, a o jej
wysokości na dany rok będzie przekazywana informacja
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przed uchwaleniem budżetu gminy.
4. Środki finansowe z budżetu wojewody nie
wykorzystane
lub
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
wojewody (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych – Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia realizacji
remontu obiektu grobownictwa wojennego, Gmina
powiadomi niezwłocznie Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. W terminie do końca miesiąca lipca każdego
roku obowiązywania POROZUMIENIA, Gmina określi
potrzeby finansowe na rok następny.
7. Dotacja będzie przekazywana przelewem na
rachunek bankowy Gminy.

§ 10.1. POROZUMIENIE zawarte zostaje do dnia
31 grudnia 2010 r.
2. Każda ze stron POROZUMIENIA może rozwiązać
POROZUMIENIE za jednomiesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wszelkie zmiany treści POROZUMIENIA
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego
aneksu podpisanego przez strony.
4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień POROZUMIENIA lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać POROZUMIENIE bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 5. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania
wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
§ 6. Gmina raz w roku w ustalonym terminie
prześle do Wydziału Polityki Społecznej KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informację
o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
z zakresu grobownictwa wojennego, według wzoru
nadesłanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie.

§ 11. POROZUMIENIE
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 12. POROZUMIENIE
zostało
sporządzone
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron oraz egzemplarz dla Wydziału
Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

§ 7. Zadania wymienione w § 2 nie obejmują miejsc
pamięci nie związanych z pochówkami, w rozumieniu
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39 poz. 311 z późn. zm.).

Burmistrz
Miasta i Gminy
Ryszard Dobieszewski

§ 8. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych
niniejszym POROZUMIENIEM sprawuje Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Skarbnik Miasta i Gminy
Celina Witkowska

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda

1168

1169
1169

POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
zawarte w dniu 15 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Pana
Dariusza Kurzawę - Wicewojewodę KujawskoPomorskiego, a gminą Gniewkowo reprezentowaną
przez burmistrza i skarbnika:
1) Pana Adama Roszaka;
2) Panią Dorotę Rutkowską
w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami
i grobami wojennymi.

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach
wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) oraz
uchwały nr X/87/99 Rady Miejskiej w Gniewkowie
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji
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rządowej związanej z obowiązkiem utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
§ 2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski powierza
a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadania
wynikające z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater
i grobów wojennych, zwanych dalej „obiektami
grobownictwa wojennego”.
Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 należeć
będzie w szczególności:
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów grobownictwa
wojennego i jego otoczenia w ciągu całego roku, w
tym: utrzymanie ich w czystości i porządku, stała
konserwacja elementów małej architektury oraz
dbałość o czytelność napisów;
2) zapewnienie
estetycznego
wyglądu
zespołu
roślinności znajdującej się na cmentarzach,
kwaterach i grobach wojennych, poprzez:
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia,
b) wykonywanie
bieżących
zabiegów
pielęgnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie drzew
i krzewów obumarłych oraz zagrażających
bezpieczeństwu
ludzi
lub
mogących
spowodować uszkodzenie grobów lub innych
urządzeń cmentarnych;
3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów
grobownictwa wojennego w rocznicę obchodów
świąt państwowych i Święta Zmarłych;
4) planowanie i wykonywanie remontów pomników
według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac
remontowych przez Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa
wojennego z ostatnich dwóch wojen światowych,
powstań narodowych itp.;
6) prowadzenie
ewidencji
i
aktualizacja
kart
ewidencyjnych mogił, grobów, cmentarzy wojennych,
tablic, obelisków, pomników uznawanych za Miejsca
Pamięci Narodowej, według wzoru zatwierdzonego
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
7) prowadzenie Ksiąg pochowanych oraz dokonywanie
wpisu do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych
żołnierzy,
według
danych
otrzymywanych
z Polskiego Czerwonego Krzyża;
8) dokonywanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
przeglądu
stanu
technicznego
obiektów
grobownictwa
wojennego
i
udostępnienie
protokołów
z
przeprowadzonych
kontroli
przedstawicielowi Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
9) wykonywanie innych zadań z zakresu grobownictwa
wojennego wynikających z bieżących potrzeb.
§ 3. Gmina zobowiązuje się wykonywać wszystkie
zadania objęte POROZUMIENIEM z zachowaniem
zasad określonych właściwymi przepisami.
§ 4.1. Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
będzie
przekazywał Gminie środki finansowe na wykonywanie

Poz. 1169

zadań, o których mowa w § 2 w każdym roku
obowiązywania POROZUMIENIA.
2. Środki z budżetu wojewody na realizację zadań
objętych niniejszym POROZUMIENIEM przekazane
będą w formie dotacji celowej w wymiarze 100% kwoty
ustalonej na dany rok w terminie do dnia 31 maja
każdego roku obowiązywania POROZUMIENIA.
3. Rozmiar dotacji uzależniony będzie od środków
określanych corocznie w ustawie budżetowej, a o jej
wysokości na dany rok będzie przekazywana informacja
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przed uchwaleniem budżetu gminy.
4. Środki finansowe z budżetu wojewody nie
wykorzystane
lub
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
wojewody (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.).
5. W przypadku zaniechania lub opóźnienia
realizacji remontu obiektu grobownictwa wojennego,
Gmina powiadomi niezwłocznie Wydział Polityki
Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
6. W terminie do końca miesiąca lipca każdego
roku obowiązywania POROZUMIENIA, Gmina określi
potrzeby finansowe na rok następny.
7. Dotacja będzie przekazywana przelewem na
rachunek bankowy Gminy.
§ 5. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania
wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
§ 6. Gmina raz w roku w ustalonym terminie
prześle do Wydziału Polityki Społecznej KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informację
o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
z zakresu grobownictwa wojennego, według wzoru
nadesłanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie.
§ 7. Zadania wymienione w § 2 nie obejmują
miejsc pamięci nie związanych z pochówkami,
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311
z późn. zm.).
§ 8. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych
niniejszym POROZUMIENIEM sprawuje Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
§ 9.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ma prawo
kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych
POROZUMIENIEM.
2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest
zobowiązana
udzielić
Wojewodzie
KujawskoPomorskiemu wszystkich informacji dotyczących
wykonywania POROZUMIENIA oraz zapewnić
przedstawicielowi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
przeprowadzenie kontroli, w tym wglądu do
dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.
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3. O zamierzonej kontroli Wojewoda KujawskoPomorski zobowiązany jest powiadomić Gminę na co
najmniej 3 dni robocze wcześniej.

§ 11. POROZUMIENIE
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10.1. POROZUMIENIE zawarte zostaje do dnia
31 grudnia 2010 r.
2. Każda ze stron POROZUMIENIA może rozwiązać
POROZUMIENIE za jednomiesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wszelkie zmiany treści POROZUMIENIA
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego
aneksu podpisanego przez strony.
4. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień POROZUMIENIA lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać POROZUMIENIE bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 12. POROZUMIENIE
zostało
sporządzone
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron oraz egzemplarz dla Wydziału
Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Burmistrz
Adam Roszak

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Skarbnik Gminy
Dorota Rutkowska

Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda

1169

1170
1170

POROZUMIENIE
z dnia 15 maja 2009 r.
zawarte pomiędzy:

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje
Minister.

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem
Bogdanem Zdrojewskim, zwanej dalej Ministrem
a miastem i gminą Solec Kujawski, zwaną dalej
Miastem reprezentowanym przez Burmistrza Pana
Antoniego Nawrockiego
zwanych dalej stronami

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólnie
obowiązujące.
§ 6. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, strony
porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 7. Porozumienie
nieokreślony.

zostało

zawarte

na

§ 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 1. Minister wyraża zgodę na utworzenie
i prowadzenie przez Miasto z dniem 1 września 2009 r.
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu
Kujawskim, zwanej dalej Szkołą.

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

§ 2. Miasto zobowiązuje się do prawidłowego
wywiązywania się z zadań organu prowadzącego,
określonych w art. 5 ust. 7 ustawy.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Solec Kujawski
Antoni Nawrocki

§ 3. Miasto zobowiązuje się do finansowania
działalności utworzonej Szkoły, tj.:
1) wydatków bieżących, w tym płacowych i rzeczowych;
2) wydatków inwestycyjnych.

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
z dnia 6 stycznia 2009 r.
w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąbrzeźno.
Sygn. akt II SA/Bd 611/08

czas

Wyrok
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 stycznia 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 56

– 2544 –

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
w składzie następującym:

Poz. 1171,1172

Rejonowej w Wąbrzeźnie na uchwałę Rady Gminy
Wąbrzeźno z dnia 19 lipca 2007 r. nr VIII/73/07
w przedmiocie regulaminu trzymania czystości i porządku
na terenie gminy Wąbrzeźno stwierdza nieważność
uchwały.

Przewodniczący:
Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik
Sędziowie: Sędzia WSA Renata Owczarzak
Sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.)
Protokolant Katarzyna Korycka
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu
16 grudnia 2008 r. sprawy ze skargi Prokuratury

Sekretarz Sądowy
Katarzyna Kloska
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INFORMACJA
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały
nr 33/424/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”) ogłasza się, co następuje:
1) treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013” zatwierdzona uchwałą nr 33/424/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009
r. została opublikowana na stronie internetowej administrowanej
przez Urząd marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl;
2) „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013” w wersji 3.2 obowiązuje
od dnia 28 kwietnia 2009 r.
3) zakres zmian wprowadzonych uchwałą nr 33/424/09 obejmuje
zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego dla
projektów realizowanych w ramach działania 2.4 Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku z poziomu 50% do 75%
wydatków kwalifikowanych. W związku z tym zakładany
minimalny wkład własny beneficjenta zostaje obniżony do 25%
wydatków kwalifikowanych. Wprowadzona zmiana dotyczy
projektów nie objętych pomocą publiczną.
Dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej
Michał Korolko
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