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ZARZĄDZENIE Nr 156/2009
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Bydgoszczy.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Statucie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 98/2009 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie
nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 60, poz.1219) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy
Europejskich;”,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Kierownik
Biura
KadrowoOrganizacyjnego;”;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydział
Certyfikacji
i
Funduszy
Europejskich;”,
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Biuro Kadrowo-Organizacyjne;”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wyodrębnioną jednostką organizacyjną
podległą Wojewodzie jest Państwowa Straż
Rybacka,
którą
kieruje
Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej.”;
3) w § 7 uchyla się pkt 6;
4) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 10.1. Do zakresu działania Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich należy w szczególności
realizacja zadań Wojewody objętych działem
administracji rządowej - rozwój regionalny, w tym
w zakresie pełnienia przez Wojewodę KujawskoPomorskiego funkcji:
1) Instytucji
Pośredniczącej
w
Certyfikacji
wydatków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013;

5)
6)

7)

8)
9)

2) Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu
Zintegrowanym
Programem
Operacyjnym
Rozwoju
Regionalnego
2004-2006
w Województwie Kujawsko-Pomorskim.”;
w § 13 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 18.1. Do zakresu działania Biura FinansowoInwestycyjnego należy w szczególności realizacja
zadań objętych działami administracji rządowej:
1) finanse publiczne - w zakresie obsługi
finansowo-księgowej Urzędu;
2) informatyzacja.”;
§ 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 20.1. Do zakresu działania Biura KadrowoOrganizacyjnego należy w szczególności realizacja
zadań objętych działem administracji rządowej
administracja publiczna w zakresie:
1) administracji, w tym organizacji urzędów
administracji
publicznej
oraz
procedur
administracyjnych;
2) reform i organizacji struktur administracji
publicznej.”;
w § 21 w ust. 2 uchyla się pkt 2 i 3;
załącznik do Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, stanowiący wykaz
jednostek organizacyjnych podporządkowanych
Wojewodzie, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsza
zmiana
Statutu
zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

wymaga

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
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załącznik
do zarządzenia nr 156/2009
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 lipca 2009 r.

Poz. 1464,1465

Wykaz jednostek organizacyjnych
podporządkowanych Wojewodzie
1. Wojewódzki Ośrodek Informatyki-Terenowy Bank
Danych w Bydgoszczy.
2. Zakład Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
3. Państwowa Straż Rybacka w Bydgoszczy.

zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu
Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Bydgoszczy
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UCHWAŁA Nr XXIII/121/2009
RADY GMINY RADZIEJÓW
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 42
ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d, ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 2) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko dyrektora zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z załącznikiem
nr 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli,
którym powierzono te stanowiska i obowiązuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września
2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Pawlak
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917,
Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458.

§ 2. Ustala się tygodniowo obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zgodnie
z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/121/2009
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 czerwca 2009 r.

§ 3. Traci moc uchwała nr X/42/2007 Rady Gminy
Radziejów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół i pedagoga
gminnego.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radziejów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę
Radziejów, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określony w art. 42, ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela, do liczby godzin określonych
w poniższej tabeli:
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Tygodniowy
wymiar zajęć

Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bieganowie

5

2.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Płowcach

5

3.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Skibinie

5

załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/121/2009
Rady Gminy Radziejów
z dnia 22 czerwca 2009 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela, ustala się
wg poniższej tabeli:
Tygodniowy
Lp.
Stanowisko
wymiar
godzin
1.

Pedagog, psycholog, logopeda
zatrudniony w szkołach

24

2.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach
prowadzący zajęcia rewalidacyjnowychowawcze z dziećmi i młodzieżą
upośledzoną w stopniu głębokim.

18
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UCHWAŁA Nr XXXII/259/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122 poz. 1020 i Nr 167 poz. 1400, Nr 249
poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532
i Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80
poz. 542, Nr 115 poz. 791 i Nr 120 poz. 818; z 2008r.
Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917 i Nr 216, poz. 1370
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,
poz. 458) 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, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przedszkola

prowadzone

przez

gminę

Strzelno zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego określonego w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
2. Czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego ustala się
w wymiarze pięciu godzin dziennie.
§ 2.1. Za
usługi
przedszkoli
w
zakresie
wykraczającym
poza
podstawę
programową
wychowania
przedszkolnego
rodzice
(prawni
opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola,
zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty
stałej i opłaty za żywienie w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca.
2. Ustala się opłatę stałą, w kwocie 76 zł, na którą
składają się:
1) koszty przygotowania posiłków - 60% opłaty stałej;
2) koszty zajęć dydaktycznych i wychowawczych
obejmujących prowadzenie zajęć i utrzymanie
przedszkoli w czasie przekraczającym podstawę
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programową realizowaną powyżej pięciu godzin
dziennie – 40% opłaty stałej.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się:
1) w przypadku drugiego dziecka z rodziny do kwoty
51 zł;
2) przypadku trzeciego i następnego dziecka z rodziny
do kwoty 25 zł.
4. Opłaty, o której mowa w ust. 2 i 3 nie uiszcza się
za czas ferii szkolnych, jeżeli dziecko nie uczęszcza do
placówki.

Poz. 1466,1467

mogą być zwolnieni od opłaty, o której mowa w § 1 na
określony czas. Decyzję o zwolnieniu z opłaty
podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą
Rodziców.
§ 6. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi oraz dyrektorom przedszkoli.

się

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/130/2007 Rady
Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę
Strzelno.

§ 3.1. Opłatę za żywienie, na którą składają się
koszty surowców zużytych do przyrządzania posiłków
w przedszkolu ustala się w wysokości 3,2 zł dziennie.
2. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka
żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod
warunkiem uprzedzenia przez rodziców lub opiekunów
o absencji dziecka.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak

§ 4. Opłatę należy wnosić do dnia 10 każdego
miesiąca.
§ 5. W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji
materialnej rodziny oraz przypadkach losowych, rodzice
1466
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UCHWAŁA Nr 252/09
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach
publicznych oraz żłobku.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Usługi
świadczone
przez
przedszkola
prowadzone przez gminę Świecie realizowane są
w strukturach organizacyjnych określonych przez
statuty tych jednostek.
§ 2. Usługi
świadczone
przez
przedszkola
prowadzone przez gminę Świecie w zakresie podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego
są
realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3.1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych
opiekunów) za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową, o której mowa w § 2
obejmujące realizację tej części zadań wychowawczych,
opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych
przedszkola, które są realizowane w przedszkolach
funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin.
Świadczenia te obejmują następujące zajęcia:

1) zajęcia
dydaktyczne
wspomagające
rozwój
myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci,
uwagi i wyobraźni;
2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania
i wiedzę o otaczającym świecie;
3) zajęcia twórcze oraz odtwórcze rozwijające
indywidualne uzdolnienia dzieci;
4) zajęcia wspierające rozwój zdolności twórczych
dzieci;
5) zajęcia terapeutyczne (w tym terapia pedagogiczna
i logopedyczna);
6) realizacja autorskich
programów
własnych
przedszkoli;
7) organizowanie przez przedszkola uroczystości
i innych imprez z udziałem rodziców;
8) koszty przygotowania posiłków.
2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów
prawnych) za świadczenia przedszkoli określone w § 2,
w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej, według stawki w wysokości 0,13%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679,
z późn. zmianami) zaokrąglając ją do pełnych groszy, za
każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.
3. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa
w pkt 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów
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prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu, ponad czas bezpłatnego pobytu,
ustalonej z uwzględnieniem zapisów § 1 niniejszej
uchwały, dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do
wiadomości
rodziców
(opiekunów
prawnych),
wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze
świadczeń przedszkola.
§ 4. Odpłatność za prowadzone w żłobku zajęcia
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne ustala się
w stosunku miesięcznym w wysokości 12%
minimalnego wynagrodzenia za pracę zaokrąglone do
pełnych złotych.
§ 5.1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową
w wysokości kosztów surowców zużytych do
przyrządzania posiłków, z uwzględnieniem racji
pokarmowych
odpowiadających
normom
fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci
w wieku od 4 do 6 lat dla przedszkola i do 3 lat dla
żłobka, określonym przez Ministra Zdrowia - zwane
dalej „stawką żywieniową”
2. Odpłatność z tytułu świadczeń wymienionych
w pkt 1 ustala się:
1) śniadanie - w wysokości 30% dziennej stawki
żywieniowej;
2) obiad - w wysokości 50% dziennej stawki
żywieniowej;
3) podwieczorek - w wysokości 20% dziennej stawki
żywieniowej.
3. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu lub żłobku rodzicom przysługuje zwrot
kosztów wyżywienia za każdy dzień nieobecności
dziecka, począwszy od dnia następnego po dniu
w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka.
§ 6.1. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli oraz
kierownika żłobka do rozpatrywania wniosków
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o przyznanie
ulgi w opłacie o której mowa w § 3 oraz w § 4.
2. Ulga wynosi 50% opłaty o której mowa w § 3
oraz w § 4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie ulgi
jest osiąganie dochodów wykazywanych w deklaracji
podatkowej przypadających na jednego członka
rodziny, poniżej 80% minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
§ 7. Szczegółowe
warunki
pobytu
dziecka
w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem
przedszkola będąca załącznikiem do niniejszej uchwały,
która w szczególności określa:
1) okres, na który jest zawierana;
2) zakres świadczeń przedszkola;
3) wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
4) zakres korzystania z posiłków;
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5) kwotę odpłatności wynikającą z deklarowanej liczby
godzin pobytu w przedszkolu;
6) zasady obliczania i zwrotu nadpłaty w przypadku
nieobecności;
7) tryb ewentualnej zmiany zapisów umowy;
8) tryb rozwiązania umowy.
§ 8. Termin wnoszenia opłat, o których mowa w § 3,
§ 4 oraz § 5 ustala odpowiednio dyrektor przedszkola
oraz kierownik żłobka podając do wiadomości rodziców
(opiekunów prawnych).
§ 9. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
nr 370/98 z dnia 12 marca 1998 r. w sprawie uchylenia
uchwał Rady Miejskiej nr 137/91 i 145/95 dotyczących
odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli
i żłobków stanowiących własność komunalną oraz
ustalenie nowych zasad odpłatności, oraz zmieniające ją
uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 250/04 z dnia
25 listopada 2004 r. i 145/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Dz.U. Nr 3, poz. 220; Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 948; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
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UCHWAŁA Nr XXVI/139/09
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7
pkt 2 i 3 art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwolnienia
ich
z
obowiązku
realizacji
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.
42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/138/05 Rady
Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 2 września
2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust 3 – Karta Nauczyciela oraz zasad
udzielania
i
rozmiaru
zniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania
zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla
dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli
pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siatkowski

załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/139/09
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 26 czerwca 2009 r.
Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli,
którym
powierzono
stanowisko
kierownicze w szkołach i placówkach oraz
zwolnienia ich z obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowowychowawczych prowadzonych przez miasto i gminę
Piotrków Kujawski obniża tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych
w tabeli:
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Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola

Tygodniowy
wymiar zajęć
5

Dyrektor szkoły (zespołu)
każdego typu liczącej:
2.

3.

do 7 oddziałów

8

od 8 do 17 oddziałów

5

18 i więcej oddziałów

3

Wicedyrektor szkoły (zespołu)
każdego typu

8

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie
Kujawskim
w ramach posiadanych
środków
finansowych, może w uzasadnionych przypadkach
zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) lub placówki
i pozostałą kadrę kierowniczą od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły lub placówki powodują
zwiększenie zadań na danym stanowisku.
§ 3. Nauczyciele, o których mowa w § 2 nie mogą
realizować godzin ponadwymiarowych.
§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się
również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska.

Lp.

1.

2.

załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/139/09
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 26 czerwca 2009 r.
Tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 – Karta
Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
ustala się według następujących norm:

Tygodniowy
wymiar
godzin

Stanowisko
Pedagodzy, psycholodzy,
logopedzi, doradcy zawodowi
zatrudnieni w szkołach
i placówkach
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach
i placówkach prowadzący zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze
z dziećmi i młodzieżą upośledzoną
umysłowo w stopniu głębokim

§ 2.1. Dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, tygodniowy wymiar godzin ustala się
wg wzoru:
P=(x1+x2):[(x1:y1)+(x2:y2)]
Gdzie:
P – oznacza ustalony tygodniowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(pensum);

20

18

x1, x2… - oznacza ilość godzin realizowanych przez
nauczyciela w ramach danego przedmiotu podzielonych
w arkuszu organizacji pracy szkoły;
y1, y2… - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela ( pensum ).
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się
w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się,
a godzinę 0,5 i powyżej przyjmuje się za pełną.
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3. Każda godzina powyżej ustalonego zgodnie
z ust. 1 (z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnej
godziny)
wymiaru
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych stanowi godzinę
ponadwymiarową.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/330/09
RADY MIASTA RYPINA
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z 8 marca1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3
i ust. 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 60 ust. 1, art. 62
ust. 1art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2009 r.
Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie, zwane
dalej „szkołą”.
§ 2. Szkole nadaje się akt założycielski, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3.
Szkole nadaje się statut, który stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Szkole nadaje się statut, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Szkoła prowadzi
jednostki budżetowej.

działalność

w

formie

§ 5. Szkoła jako jednostka organizacyjna wchodzi
w skład Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie.
§ 6. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Rypina.

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Gałkowski
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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 oraz 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. i Nr 223, poz. 1458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz. 624,

Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400,
Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791,
Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz.U. z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206.

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/330/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 czerwca 2009 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5b
oraz art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 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 ze zm.)
Rada Miasta Rypina zakłada z dniem 1 września
2007 r.
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2009 r.
Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie, zwane
dalej Gimnazjum.
§2. Siedzibą Gimnazjum jest Zespół Szkół
Miejskich w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin.
§ 3. Obwodem
gimnazjum
administracyjne Gminy Miasta Rypina.

są

granice
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/330/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 czerwca 2009 r.
Statut Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych
w Rypinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych
w Rypinie zwane dalej gimnazjum, jest szkołą
publiczną dla dorosłych.
2. Gimnazjum działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) przepisów wykonawczych do tych ustaw;
4) niniejszego statutu.
3. Siedzibą gimnazjum jest budynek Zespołu Szkół
Miejskich w Rypinie ul. Sportowa 24.
4. Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół
Miejskich w Rypinie.
5. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: Zespół Szkół
Miejskich Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie,
ul. Sportowa 24.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
§ 2.1. Gimnazjum jest szkołą dla dorosłych.
2. Słuchaczami gimnazjum mogą być absolwenci
szkoły podstawowej, którzy ukończą 18 lat w roku,
w którym podejmą naukę i mają problemy
z ukończeniem gimnazjum dla młodzieży. Do
gimnazjum mogą być przyjęci absolwenci szkoły
podstawowej skierowani przez Ochotniczy Hufiec
Pracy, którzy ukończyli 15 lat i z różnych przyczyn nie
kontynuują nauki w gimnazjum dla młodzieży.
Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum
§ 3.1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone
w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia
szkoły;
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego
wyboru dalszego kierunku kształcenia.
2. Gimnazjum
wykonuje
swoje
zadania,
organizując edukację zgodnie z ramowym planem
nauczania gimnazjum i w oparciu o programy nauczania
uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego dla gimnazjum.
3. Zasady oceniania słuchaczy gimnazjum zawarte
zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
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§ 4.1. Opiekę nad słuchaczami przebywającymi
w
szkole
sprawują
nauczyciele
ponosząc
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Każdy oddział ma przydzielonego opiekuna,
zwanego dalej wychowawcą.
§ 5. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe dla
słuchaczy z uwzględnieniem w szczególności ich
potrzeb rozwojowych.
Rozdział III
Organy gimnazjum
§ 6.1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Słuchaczy.
2. Wymienione organy gimnazjum współpracują ze
sobą na zasadach:
1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania;
2) swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji;
3) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych
działaniach;
4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz
gimnazjum w granicach kompetencji określonych
przepisami.
3. Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy
uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie
mogą być sprzeczne ze statutem.
§ 7.1. Gimnazjum
kieruje
dyrektor,
który
jednoosobowo ponosi odpowiedzialność za całokształt
jej pracy.
2. Dyrektor gimnazjum w szczególności:
1) kieruje działalnością gimnazjum oraz reprezentuje je
na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji;
5) dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystani;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez gimnazjum;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych;
9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
egzaminów, przeprowadzanych w gimnazjum;
10) stwarza warunki do działania w gimnazjum:
wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza
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lub rozszerzenie i wzbogacania form działalności
dydaktycznej i wychowawczej gimnazjum.
3. Dyrektor gimnazjum może w drodze decyzji
skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach
określonych w statucie gimnazjum. Skreślenie następuje
na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności
decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników gimnazjum;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
gimnazjum;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i rady gimnazjum, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli
oraz
pozostałych
pracowników
gimnazjum.
5. Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich
zadań współpracuje z radą pedagogiczną, i samorządem
Słuchaczy.
6. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie
uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
gimnazjum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 8.1. Radę
Pedagogiczną
tworzą
wszyscy
pracownicy pedagogiczni gimnazjum.
2. Do
kompetencji
stanowiących
rady
pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników
klasyfikacji i promocji słuchaczy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli gimnazjum;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy
słuchaczy.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza
tygodniowy
rozkład
zajęć
lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego gimnazjum;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo
płatnych
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Działalność
rady
pedagogicznej
określa
Regulamin Rady Pedagogicznej.
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§ 9.1. W gimnazjum działa samorząd słuchaczy,
zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze gimnazjum.
3. Zasady wybierania i działania organów
samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
słuchaczy
w
głosowaniu
równym,
tajnym
i powszechnym.
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu słuchaczy.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny
ze statutem gimnazjum.
6. Samorząd
może
przedstawiać
radzie
pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy,
tj.:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania,
z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów
w nauce i zachowaniu;
3) prawo
do
organizacji
życia
szkolnego,
umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z
własnymi
potrzebami
i
możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
samorządu;
7) samorząd w gimnazjum dla dorosłych, w celu
wspierania działalności statutowej gimnazjum, może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych
funduszy określa regulamin, o którym mowa
w ust. 3.
Rozdział IV
Organizacja gimnazjum
§ 10.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają aktualnie
obowiązujące przepisy MEN, zawarte w odpowiednich
rozporządzeniach.
2. Zajęcia ze słuchaczami w gimnazjum
kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się przez
trzy lub cztery dni w tygodniu.
3. Dla słuchaczy skierowanych przez OHP,
w pozostałe dni tygodnia zajęcia organizuje Ochotniczy
Hufiec Pracy w oparciu o własną bazę.
4. Nieobecności na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych słuchacz usprawiedliwia w ciągu
tygodnia po powrocie na zajęcia.
5. Słuchacze niepełnoletni uczestnicy OHP oraz
słuchacze pełnoletni nieobecności usprawiedliwiają
przez przedłożenie zwolnienia lekarskiego.
6. W gimnazjum kształcącym w formie zaocznej:
1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we
wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa
dni;
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2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby
godzin zajęć w semestrze;
3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe
w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą –
przedegzaminacyjną;
7. Dla osób przygotowujących się do egzaminów
eksternistycznych określa się zasady uczęszczania na
wybrane zajęcia edukacyjne. Zasady uczęszczania
zawarte są w załączniku dotyczącym egzaminów
eksternistycznych.
§ 11.1. Podstawowa
jednostką
organizacyjną
gimnazjum jest oddział.
2. Liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić
od 22 do 26, chyba że organ prowadzący wyrazi zgodę
na prowadzenie oddziału z inną liczbą słuchaczy.
3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego,
stanowiące
realizację
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego ustalonej dla gimnazjum, są
organizowane w oddziałach.
4. Oddziały mogą być dzielone na grupy na
zajęciach z przedmiotów i w sytuacjach, które określone
są odrębnymi przepisami.
§ 12.1. Podstawową formą pracy gimnazjum są
zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
§ 13.1. W ramach kształcenia ogólnego słuchacz
realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania.
2. Dla słuchaczy skierowanych w ramach OHP,
pracownicy OHP mogą prowadzić dodatkowe zajęcia
edukacyjne lub wychowawcze w oparciu o własną bazę.
§ 14. Słuchacze
gimnazjum
mogą
z biblioteki Zespołu Szkół Miejskich.

korzystać

§ 15.1. Szczegółową organizację nauczania w danym
roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum
opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa
w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 kwietnia.
2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ
prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza
się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący
gimnazjum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych
przez poszczególnych nauczycieli.
4. Na
podstawie
zatwierdzonego
arkusza
organizacji gimnazjum dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
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Rozdział V
Nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i słuchacze
§ 16. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi na zasadach
określonych
w odrębnych przepisach.
§ 17.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktycznowychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece słuchaczy.
2. Działania
nauczyciela
powinny
być
podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne
i psychiczne słuchaczy.
3. Zadania
nauczycieli
związane
są
w szczególności z:
1) prawidłową realizacją procesu dydaktycznego;
2) dbałością o pomoce dydaktyczne;
3) doskonaleniem
umiejętności
dydaktycznych
i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej;
4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy,
ich zdolności i zainteresowań;
5) systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem
w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym ich
traktowaniem;
6) udzielaniem
pomocy
w
przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych;
7) wiązaniem zagadnień teoretycznych z praktyką;
8) prawidłowym
prowadzeniem
dokumentacji
pedagogicznej;
9) prawidłowym reagowaniem w sytuacjach łamania
regulaminu szkoły:
a) nakazaniu słuchaczowi wyłączenia telefonu
komórkowego
lub
innego
urządzenia
elektronicznego i nieużywania go podczas lekcji,
b) interweniowaniem w przypadku powstania
konfliktu pomiędzy słuchaczami, osobami
przebywającymi na terenie ZSM, szczególnie
podczas wszczęcia bójki, kłótni itp. Interwencja
polega na wezwaniu słuchaczy do zaprzestania
sporu, bójki, itp., wezwaniu dyrektora, wezwaniu
służb porządkowych,
c) interweniowaniem
w
przypadku
próby
opuszczenia
szkoły,
wyjścia
na
teren
przeznaczony na parking samochodowy w czasie
trwania zajęć dydaktycznych lub w czasie
przerwy. Nauczyciel wzywa słuchaczy do
pozostania
na
wyznaczonym
terenie,
powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły.
§ 18.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym
oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu
programów nauczania oraz jego modyfikowanie
w miarę potrzeb.
2. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący
powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu.
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§ 19.1. Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę
wychowawca, wyznaczony spośród nauczycieli
uczących w danym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności
oddziaływań
wskazane
jest,
aby
nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
3. Wychowawca
w
sprawach
związanych
z nieobecnościami i zachowaniem słuchaczy na
zajęciach edukacyjnych współpracuje z upoważnionym
przedstawicielem OHP.
4. Formy
spełniania
zadań
nauczyciela
wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
§ 20.1. Słuchacze przyjmowani są do gimnazjum na
zasadach powszechnej dostępności z uwzględnieniem
specyficznej sytuacji poszczególnych kandydatów.
2. Słuchaczem gimnazjum może być absolwent
szkoły podstawowej, uczestnik Ochotniczych Hufców
Pracy, skierowany przez OHP do gimnazjum w celu
kontynuowania nauki.
3. Kandydaci niepełnoletni powinni posiadać opinię
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kontynuacji
nauki w Gimnazjum dla Dorosłych.
Rozdział VI
Nagrody i kary
§ 21.1. Słuchaczom gimnazjum za różnorodne
osiągnięcia i sukcesy przyznaje się nagrody
i wyróżnienia.
2. Słuchacz gimnazjum może otrzymać:
1) pochwałę od wychowawcy;
2) pochwałę dyrektora gimnazjum;
3) dyplom uznania;
4) inne w miarę możliwości finansowych szkoły;
3. Za przewinienia i wykroczenia stosuje się wobec
słuchaczy następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy za:
a) opuszczenie
bez
usprawiedliwienia
tygodniowego
wymiaru
godzin
zajęć
edukacyjnych (17 godzin lekcyjnych),
b) wykroczenia względem regulaminu w zakresie
notorycznego używania wulgaryzmów,
c) wielokrotne niestosowne zachowanie się
w czasie lekcji, notoryczne używanie telefonów
komórkowych
i
innych
urządzeń
elektronicznych, zakłócanie prowadzenia lekcji,
d) opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć
dydaktycznych i przerw,
e) samowolne wyjścia na teren przeznaczony na
parking samochodowy,
f) wielokrotne niestosowanie się do poleceń
nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych i w czasie
przerw;
2) nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem
właściwego organu władzy miejskiej, gminnej,
przydzielonego kuratora z ostrzeżeniem wydalenia
ze szkoły za:
a) notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za bójki,
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wandalizm - świadome niszczenie wyposażenia
szkoły, używanie wulgaryzmów w stosunku do
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
inne przewinienia uchybiające ogólnie przyjętym
normom współżycia w grupie dyrektor szkoły
może zawiesić słuchacza w prawach ucznia
(słuchacza).
W przypadku zawieszenia słuchacza w prawach,
słuchacz nie bierze udziału w zajęciach
edukacyjnych do chwili pojawienia się
z rodzicami lub prawnym opiekunem u dyrektora
szkoły. Po wyjaśnieniu sprawy i ustaleniu kary
adekwatnej do przewinienia, dyrektor może
przywrócić słuchacza w prawach i zezwala na
udział w zajęciach edukacyjnych.
Zawieszenie słuchacza w prawach może nastąpić
jeden raz w cyklu kształcenia.,
b) kolejne wykroczenie względem regulaminu, za
które byli już karani przez wychowawcę klasy;
3) skreślenie słuchacza z listy słuchaczy;
4) Dyrektor gimnazjum może skreślić słuchacza na
wniosek Rady Pedagogicznej w przypadku
drastycznego naruszenia przez słuchacza jego
obowiązków, w szczególności za:
a) nieuzasadnioną,
długotrwałą,
nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach
edukacyjnych, przekraczającą wymiar 2 tyg.
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu
o karze pozbawienia wolności za wykroczenia
przeciwko mieniu i zdrowiu,
c) w przypadku wnoszenia i picia alkoholu lub
przebywania pod wpływem alkoholu oraz
używania środków odurzających na terenie
gimnazjum,
d) w przypadku umyślnej dewastacji mienia
Zespołu Szkół Miejskich.
4. Słuchacz, jego rodzice lub prawni opiekunowie
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
5. Od nałożonej kary słuchacz może złożyć
odwołanie
do
dyrektora
gimnazjum,
organu
prowadzącego lub Rzecznika Praw Ucznia.
§ 22. Słuchacz ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) poszanowania godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie
dydaktycznym;
4) rozwijania zainteresowań i umiejętności;
5) znajomości programów nauczania, treści i celów
kształcenia;
6) zaznajomienia z wymaganiami na poszczególne
oceny szkolne z wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów
w nauce;
8) wpływania na życie szkoły przez działalność
samorządową.
§ 23. Słuchacz ma obowiązek:
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1) systematycznie
brać
udział
w
zajęciach
edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz
właściwie zachowywać się w ich trakcie, przynosząc
podręczniki, zeszyty przedmiotowe i przybory do
pisania;
2) usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach,
bezpośrednio po powrocie do szkoły, nie później niż
w ciągu tygodnia od powrotu na zajęcia edukacyjne.
Nieobecność
będzie
usprawiedliwiana
po
przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub przez
osobisty kontakt rodziców/ opiekunów prawnych;
3) trzymania wyłączonych telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych podczas trwania
lekcji;
4) poszanowania nauczycieli, innych pracowników
szkoły, uczniów oraz symboli narodowych;
5) przestrzegania
zasad
kultury
współżycia
w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników ZSM;
6) godnego reprezentowania gimnazjum poza szkołą;
7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
8) naprawienia szkód przez siebie wyrządzonych;
9) respektowania
wspólnych
ustaleń
dyrektora
gimnazjum i komendanta OHP, dotyczących spraw
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wychowawczych (dotyczy słuchaczy skierowanych
przez OHP).
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 24.1. Tablice i pieczęcie gimnazjum zawierają
nazwę zespołu i nazwę gimnazjum.
2. Gimnazjum może posiadać sztandar, godło oraz
ceremoniał szkolny.
§ 25.1. Gimnazjum
prowadzi
i
przechowuje
dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki
finansowej określają odrębne przepisy.
§ 26. Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady
Pedagogicznej z powiadomieniem:
1) organu prowadzącego;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

1469

1470
1470

UCHWAŁA Nr XXXI/181/2009
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym 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:
§ 1.1. Dotacje celowe z budżetu gminy na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku mogą być
udzielane osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym będąca właścicielem bądź posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadająca taki
zabytek w trwałym zarządzie:
a) usytuowanego na terenie gminy Łysomice,
b) wpisanego do rejestru zabytków,
c) ogólnodostępnego
dla
mieszkańców
gminy
Łysomice.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie
działań właścicieli i zarządców zabytków dla
zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym
elementom substancji zabytkowej.
§ 2. Dotacja
może
być
udzielona
na
dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie

kosztorysu zatwierdzonego
przez konserwatora
zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku
złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie
dotacji.
§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 4. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu
przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej
sprawie w terminie do dnia 15 marca roku, w którym
dotacja ma być udzielona.
§ 5. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego
położenia;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do
zabytku;
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja,
i termin ich wykonania;
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5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca;
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku
w okresie ostatnich 3 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.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) dokument
potwierdzający
posiadanie
przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie 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.
§ 6.1. Wysokość środków przeznaczonych na
dotacje ustalana jest corocznie w budżecie gminy
Łysomice.
2. Wójt Gminy Łysomice przedkłada Radzie
Gminy Łysomice w ciągu 30 dni od terminu
wskazanego w § 4 propozycję przyznania dotacji.
3. Dotacje przyznaje Rada Gminy Łysomice
w drodze uchwały.
§ 7. Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość
są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
§ 8.1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie
umowy zawartej pomiędzy gminą Łysomice
a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.
2. Umowa powinna zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób rozliczenia dotacji;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo
dotacji
wykorzystanej
niezgodnie
z przeznaczeniem.
3. Po przeprowadzeniu prac objętych umową,
wnioskodawca przekazuje do Urzędu Gminy Łysomice
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następujące
dokumenty
stanowiące
podstawę
rozliczenia udzielonej dotacji:
1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
2) protokół odbioru przez konserwatora zabytków
przeprowadzonych prac;
3) obmiar przeprowadzonych prac;
4) oryginały rachunków lub faktur.
§ 9.1. W roku budżetowym 2009 dotacje mogą
otrzymać podmioty określone w § 1. ust. 1, które
złożyły wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy
Łysomice przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wójt
Gminy Łysomice przedkłada Radzie Gminy Łysomice
propozycję przyznania dotacji. Przekazanie dotacji
może nastąpić w 2 częściach – pierwszej przed
podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż
50% udzielonej dotacji – drugiej – po zakończeniu
wszystkich prac, na wykonanie których została
przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski
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UCHWAŁA Nr XXXVI/190/2009
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6
poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/109/05 Rady Gminy
Ciechocin z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Ciechocin (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2005 r. Nr 53, poz. 1046) załącznik otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ciechocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Gąsiorowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 27 lipca 2009 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu
26 lipca 2009 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy
w Toruniu podaje do publicznej wiadomości wyniki
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu
26 lipca 2009 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów
zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnione do głosowania były 402 osoby.
E. Wydano kart do głosowania 104 wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych
wyjętych z urny) 104, to jest 25,87% uprawnionych
do głosowania.
G. Głosów ważnych oddano 104, to jest 100,00%
ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 0, to jest 0,00% ogólnej
liczby głosów oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 15, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych)
104.
D. Głosów ważnych oddano 104.
E. Radnym został wybrany:
z listy Nr 1 KWW POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWO-LUDOWE.
1) JASKULSKI Dariusz Tomasz.
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Toruniu
Andrzej Walenta
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2009 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-39(8)/2009/256/VIII/AS zatwierdzającej taryfę
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, na wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucję ciepła.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 47
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 69, poz. 586),
informuję, co następuje:
w dniu 30 lipca 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki
podjął
decyzję
nr
OPO-421039(8)/2009/256/VIII/AS.
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586)
oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524 oraz
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539),
po rozpatrzeniu wniosku z 28 maja 2009 r.
uzupełnionego pismami z 4 czerwca 2009 r. (l. dz. DN970/09), z 25 czerwca 2009 r. (l. dz. DN-1059/09),
z 6 lipca 2009 r. (l. dz. DN-1135/09) oraz z 8 lipca
2009 r. (l. dz. DN-1146/09) Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP):
561-100-04-63, zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji, na okres do 31 sierpnia 2010 r.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła –
decyzja nr WCC/890/256/N/3/2000/BP z 13 września
2000 r. ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję
ciepła – decyzja nr PCC/494/256/U/2/98/KW
z 28 października 1998 r. ze zmianami, 29 maja 2008 r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła,
ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
przedsiębiorstwo
energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła
oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy
- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE należy między innymi ustalenie okresu
obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych
kosztów
poniesionych
przez
Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12
ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
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Taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za
przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ
Przedsiębiorstwo w okresie stosowania taryfy dla ciepła
nie planuje przyłączenia nowych odbiorców ciepła.
Jeżeli wystąpi taka potrzeba Przedsiębiorstwo
niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy dla
ciepła i wystąpi o jej zatwierdzenie.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.
*
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
*pouczenie pominięto

załącznik
do decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2009 r. nr OPO-4210-39(8)/2009/256/VIII/AS
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Spółka z o.o. z siedzibą w Tucholi
TARYFA DLA CIEPŁA
Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów:
1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586);
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423);
3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym;
5. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89 – 500 Tuchola;
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
7. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze
wyłącznie w tym obiekcie;
8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
9. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany parametrów nośnika ciepła
dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
10. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
11. układ pomiarowo–rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń,
służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła;
12. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
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Część II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:
- wytwarzania ciepła nr WCC/890/256/N/3/2000/BP z 13 września 2000 r. ze zmianami:
nr WCC/890B/256/W/3/2001/BP z 30 lipca 2001 r.,
nr WCC/890C/256/W/OPO/2002/AJ z 21 października 2002 r.,
nr WCC/890D/256/W/OPO/2003/AJ z 19 maja 2003 r.,
nr WCC/890E/256/W/OPO/2004/AJ z 15 marca 2004 r.,
nr WCC/890F/256/W/OPO/2005/MP z 10 czerwca 2005 r.,
nr WCC/1152/256/W/OPO/2006/AJ z 30 sierpnia 2006 r.,
nr WCC/1152A/256/W/OPO/2008/AJ z 18 czerwca 2008 r.;
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/494/256/U/2/98/KW z dnia 28 października 1998 r. ze zmianami:
nr PCC/494A/256/W/3/2001/BP z 8 marca 2001 r.,
nr PCC/494B/256/W/OPO/2006/AJ z 30 sierpnia 2006 r.
Część III
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 6 grup odbiorców:
Grupa III odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym w Tucholi przy ul. Świeckiej 45,
będącym własnością Urzędu Miejskiego w Tucholi, eksploatowanym przez sprzedawcę, opalanym paliwem
gazowym, które nie jest wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Grupa IV odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym
w Tucholi przy
ul. Świeckiej 48-50, będącym własnością wspólnoty mieszkaniowej, eksploatowanym przez sprzedawcę,
opalanym paliwem gazowym, które nie jest wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Grupa VI odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Tucholi przy ul. Dworcowej 3, będącym
własnością wspólnot mieszkaniowych, eksploatowanym przez sprzedawcę, opalanym paliwem gazowym,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zasilającym bezpośrednio zewnętrzne instalacje
odbiorcze.
Grupa VII odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Tucholi przy ul. Witosa 4, dostarczanego
wodną siecią ciepłowniczą, będącą własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowaną, poprzez węzły
cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.
Grupa VIII odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Tucholi przy ul. Witosa 4,
dostarczanego wodną siecią ciepłowniczą poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność
sprzedawcy i przez niego eksploatowane.
Grupa IX odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Tucholi przy ul. Witosa 4, dostarczanego
wodną siecią ciepłowniczą poprzez grupowe węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy i przez niego
eksploatowane.
Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
1. Grupy odbiorców: III, IV, VI:
stawki opłat
grupa
odbiorców

miesięczna zł/m2

sezonowa zł/m2

netto

brutto

netto

brutto

III

0,36

0,44

7,94

9,69

IV

0,44

0,54

5,36

6,54
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stawka opłaty miesięcznej
stawka opłaty za ciepło
za zamówioną moc cieplną
zł/GJ
zł/MW/m-c
netto

brutto

netto

brutto

2 520,77

3 075,34

45,45

55,45

2. Grupy odbiorców: VII, VIII, IX.
2.1. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła:
cena za zamówioną moc cieplną

cena nośnika ciepła

zł/GJ

zł/m3

rata miesięczna
zł/MW/m-c

roczna zł/MW/rok
netto

cena ciepła

brutto

57 740,06 70 442,87

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

4 811,67

5 870,24

39,10

47,70

15,55

18,97

2.2 Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
grupa
odbiorców

roczna
zł/MW/rok

rata miesięczna
zł/MW/m-c

stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

VII

25 266,17

30 824,73

2 105,51

2 568,72

9,83

11,99

VIII

29 280,15

35 721,78

2 440,01

2 976,81

10,72

13,08

IX

28 167,18

34 363,96

2 347,26

2 863,66

11,05

13,48

W przedstawionych w części IV pkt 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 22%.
3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania nowych odbiorców.
Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej
zatwierdzenie.
Część V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad
określonych w § 11, 12, 18-21 rozporządzenia taryfowego.
Część VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w
umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej
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- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
Część VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat
1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
Prezes Zarządu
Małgorzata Oller
1473

1474
1474

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2009 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-45(6)/2009/415/VIII/MJ zatwierdzającej taryfę dla
ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, na wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucję ciepła
Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 47
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 69, poz. 586),

2009 r. l. dz. TT/286/2833/2009 oraz z 9 lipca 2009 r. l.
dz. TT/291/2893/2009 Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoUsługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą
w Barcinie posiadającego numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 556-000-42-43 zwanego w dalszej
części decyzji „Przedsiębiorstwem”

informuję, co następuje:

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji, na okres do 31 sierpnia 2010 r.

w dniu 30 lipca 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki
podjął
decyzję
nr
OPO-421045(6)/2009/415/VIII/MJ.
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586)
oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524 oraz
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539),
po rozpatrzeniu wniosku z 18 czerwca 2009 r. l. dz.
TT/263/2706/2009 uzupełnionego pismami: z 2 lipca

postanawiam

Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z 22
października 1998 r. nr WCC/291/415/U/OT1/98/BP ze
zmianami, na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 22
października 1998 r. nr PCC/305/415/U/OT1/98/BP ze
zmianami, 19 czerwca 2009 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
przedsiębiorstwo
energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła
oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.
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Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy
- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE należy między innymi ustalenie okresu
obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423) zwanego dalej „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych
kosztów
poniesionych
przez

Poz. 1474

Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12
ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
ustalona została zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia
taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.
*
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
*pouczenie pominięto

załącznik
do decyzji Prezesa URE z dnia 30 lipca 2009 r. nr OPO-4210-45(6)/2009/415/VIII/MJ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„Wodbar” Spółka z o.o.
z siedzibą W Barcinie
TARYFA DLA CIEPŁA
Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów
1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586);
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423);
3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
5. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „WODBAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Barcinie;
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
7. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
8. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
9. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
10. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła
z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny
lub źródło ciepła;
11. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń,
służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła;
12. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie
z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
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b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
Część II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:
- wytwarzania ciepła – koncesja nr WCC/291/415/U/OT1/98/BP z 22 października 1998 r. ze zmianami,
- przesyłania i dystrybucji ciepła – koncesja nr PCC/305/415/U/OT1/98/BP z 22 października 1998 r. ze zmianami.
Część III
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego ustalono trzy grupy odbiorców:
GRUPA A odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle zlokalizowanym w Barcinie, dostarczanego poprzez wodną sieć
ciepłowniczą Nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy,
GRUPA B1 odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle zlokalizowanym w Piechcinie, dostarczanego poprzez wodną
sieć ciepłowniczą Nr 2 do indywidualnych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy,
GRUPA B2 odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle zlokalizowanym w Piechcinie, dostarczanego poprzez wodną
sieć ciepłowniczą Nr 2 do grupowych węzłów cieplnych stanowiących własność sprzedawcy.
Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
1. Cena za zamówioną moc cieplną:
rata miesięczna
zł/MW/m-c

roczna
zł/MW/rok

grupa
odbiorców

netto

brutto

netto

brutto

A

106 657,14

130 121,71

8 888,10

10 843,48

B1, B2

138 117,64

168 503,52

11 509,80

14 041,96

2. Cena ciepła:
zł/GJ

grupa odbiorców
netto

brutto

A

29,52

36,01

B1, B2

31,07

37,91

3. Cena nośnika ciepła:
zł/m3

grupa odbiorców
A, B1, B2

netto

brutto

11,60

14,15

4. Stawki opłat za usługi przesyłowe:
stawka opłaty stałej
grupa
odbiorców

A

roczna
zł/MW/rok

stawka opłaty

rata miesięczna
zł/MW/m-c

zmiennej
zł/GJ

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

17 334,90

21 148,58

1 444,58

1 762,39

5,15

6,28
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B1

16 634,93

20 294,61

1 386,24

1 691,21

3,87

4,72

B2

15 976,98

19 491,92

1 331,42

1 624,33

3,92

4,78

Przedstawione w Części IV pkt 1, 2, 3, 4 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 22%.
5. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:
Średnica
przyłącza
w mm

Stawka opłaty
netto
zł/mb

25

78,11

32

85,42

40

95,06

50

111,06

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Część V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy
oraz według zasad określonych w § 11, 12, 18, 19 i 21 rozporządzenia taryfowego.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z § 7
ust. 8 i § 24 rozporządzenia taryfowego.
Część VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania
i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo– rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat
1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
Prezes Zarządu
Stefan Firszt
Dyrektor Spółki
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