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Nr 86

UCHWAŁY
nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkalno-usługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm. Tuchola

3600

nr XXV/131/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół
prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć

3604

nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych
nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć

3605

nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo

3605

nr XXXI/315/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu inowrocławskiego oraz
za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

3607

nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

3608

nr XXIV/134/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego
w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

3609

nr XX126/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia
procedury konsultacji społecznych w gminie Bobrowniki

3611

nr XX/130/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których
organem prowadzącym jest gmina Bobrowniki

3612

1502

–

nr XXXII/141/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Chrostkowo przedszkola

3614

1503

–

nr XXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubrańcu

3615
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nr XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłat
za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu

3615

nr XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu korzystania z kąpieliska w Lubrańczyku

3616

nr XXX/194/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty za
świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola

3617

nr XXIII/117/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów psychologów i nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

3618

nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno

3618

nr XXV-138/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności tej opłaty

3620

nr XXV-140/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVI-130/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka

3620

nr XXV-145/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy

3621

nr 600/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta
Toruń na rzecz najemców

3621

nr 601/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu

3622

nr 618/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Toruń

3622

nr XXXI/178/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru
odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

3624

nr XXXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za
świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin

3625

nr XXXVIII/289/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie
utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez gminę Szubin

3626

nr XXXVIII/295/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin
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nr XLII/202/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
golubsko-dobrzyńskiego

3638

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1520

–

z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Bobrowo w okręgu wyborczym Nr 7

3639

POROZUMIENIA
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–

z dnia 18 czerwca 2009 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim
w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń
o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci
niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

3639

z dnia 16 lipca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Komendantem
Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania zadań centrów
powiadamiania ratunkowego

3640

nr 14 z dnia 27 lipca 2009 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu
przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania
umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)

3641

z dnia 30 lipca 2009 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i gminą miasta
Toruń, i miastem Bydgoszcz, w sprawie określenia zasad i warunków współpracy Stron
w celu wykonania opracowania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu
Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej

3642

INFORMACJE
1525

1526

–

–

nr 5/2009 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r
z dnia 7 sierpnia 2009 r. Starosty Włocławski w sprawie operatu ewidencji gruntów
i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń

3643
3644
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UCHWAŁA Nr XXXV/316/09
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalnousługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm. Tuchola.
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r.
Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880
i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413), stwierdzając zgodność z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchola”, uchwalonym uchwałą
nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia
29 września 2006 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu
pod
zabudowę
mieszkalno-usługową
i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm.
Tuchola, w granicach określonych na załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Plan obejmuje działkę nr 162 we wsi Bladowo
gm. Tuchola, położoną około 100 m na południe od
drogi wojewódzkiej nr 241, bezpośrednio przy
zachodniej granicy administracyjnej miasta Tuchola.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu jest teren
zabudowy mieszkalno-usługowej i produkcyjnej,
oznaczony na rysunku planu literami MU, P.
§ 4.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Do obowiązujących ustaleń planu należą
następujące oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania - ściśle określone;
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) linie wymiarowe.
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu
określone w Rozdziale 2 uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
planu miejscowego na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć minimalną odległość
projektowanych budynków od linii rozgraniczającej
terenu przylegającej drogi;
6) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony
na
rysunku
planu
miejscowego
liniami
rozgraniczającymi, oznaczony literami określającymi
rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania
terenu;
7) uciążliwości - należy przez to rozumieć
przekroczenie standardów jakości środowiska
określonych w obowiązujących przepisach odrębnych;
8) obiektach towarzyszących - należy przez to
rozumieć budynki z pomieszczeniami pomocniczymi,
technicznymi lub gospodarczymi, niezbędnymi do
funkcjonowania budynku realizującego podstawową
funkcję terenu;
9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
obowiązujące na dzień realizacji inwestycji
określonych niniejszą uchwałą.
Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi: teren zabudowy mieszkalnousługowej i produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu
literami MU, P.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) dopuszcza się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno
stojącą,
b) zabudowę usługową i produkcyjną (w tym
handlową) wolno stojącą jako uzupełniającą
wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi
lub
wprowadzenie
funkcji
usługowej
i produkcyjnej do budynku mieszkalnego,
c) lokalizację budynków gospodarczych (względnie
garaży) lub gospodarczo-garażowych wolnostojących,
o architekturze nawiązującej do architektury
budynków
mieszkalnych,
usługowych
i produkcyjnych, lub dobudowanych do tych
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budynków, tworzących z nimi jednolitą bryłę
architektoniczną,
d) lokalizację
obiektów
małej
architektury
związanej z funkcją terenu,
e) podział na max 3 działki budowlane (propozycję
podziału wrysowano na rysunku planu
orientacyjną linią podziału wewnętrznego), lub
przeznaczenie całego terenu w celu realizacji
potrzeb jednego inwestora,
f) wydzielenie działki w północno-zachodnim
narożniku
terenu
z
istniejącą
stacją
transformatorową o wielkości niezbędnej dla
funkcjonowania tej stacji,
g) realizację ogrodzeń o wysokich walorach
estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem o wysokości max 2,0 m,
h) wszelką działalność usługową i produkcyjną
(w tym handlową) spełniającą wymóg określony
w ust. 3 pkt 1, obejmującą takie usługi
i produkcję, dla których nie jest wymagane
opracowanie raportu o oddziaływaniu na
środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi
(ustawą Prawo ochrony środowiska);
2) wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń pełnych;
3) zabudowa działki nie może przekroczyć 50% jej
powierzchni;
4) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej
40% powierzchni działki biologicznie czynnej;
5) ustala się obowiązek zachowania maksymalnej
nieprzekraczalnej linii zabudowy wykreślonej na
rysunku planu.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) działalność usługowa i produkcyjna (w tym
handlowa) musi spełniać wymóg zastosowania takiej
technologii, aby uciążliwość tej działalności nie
wykraczała poza granice zewnętrzne działki lub
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny
(dotyczy to również uciążliwości z tytułu
parkowania pojazdów) oraz nie może powodować
uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej na działce
własnej inwestora - obiekty i pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się
w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności
gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne
środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
2) z uwagi na położenie w strefie ochronnej ujęcia
Czyżkówko obowiązują wszystkie zapisy zawarte
w decyzji ustanawiającej tę strefę;
3) należy wyznaczyć miejsca do czasowego
gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez
władze gminne - gospodarka odpadami musi być
zgodna z przepisami odrębnymi;
4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed od prowadzeniem do
odbiornika
muszą
być
podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie
wymagań określonych w przepisach odrębnych;
5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowę wymagane jest w zależności od potrzeb,
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uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych
podłoża zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) nie występują urządzenia melioracji podstawowych
i szczegółowych;
7) budynki należy projektować w sposób zapewniający
harmonijne
wkomponowanie
w
krajobraz
i otaczającą zabudowę.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekt
zabytkowy
prace
należy
wstrzymać,
a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe władze
służby ochrony zabytków.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1) ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) budynki mieszkalne, usługowe i produkcyjne
o wysokości max II kondygnacji nadziemnych
(parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę
kolankową poddasza do 1,2 m) z możliwością
podpiwniczenia;
3) budynki gospodarcze lub gospodarczo-garażowe
parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego;
4) poziom posadowienia parteru budynków - max
0,8 m powyżej średniej pierwotnej wysokości terenu
w obrysie rzutu budynku;
5) wysokość budynków do górnej krawędzi kalenicy
nie może przekroczyć 10,5 m powyżej średniej
pierwotnej wysokości terenu w obrysie rzutu
budynku;
6) dachy wysokie o spadku połaci od 35° do 45°,
z
głównymi
połaciami
dwuspadowymi
o jednakowym kącie nachylenia, kryte dachówką
ceramiczną lub materiałami przypominającymi
wyglądem ww. pokrycie - w kolorach naturalnej
cegły, brązowym lub grafitowym.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie ustala się.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna wydzielonych działek
budowlanych z przylegającej drogi gminnej
dojazdowej na działce nr 164;
2) na każdej z wydzielonych działek budowlanych
należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe
lub garaż dla samochodów użytkowników stałych
i 1 miejsce postojowe dla samochodów
użytkowników
przebywających
okresowo,
a w przypadku działalności usługowej lub
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produkcyjnej, w ilości niezbędnej dla profilu
prowadzonej działalności, w tym dla usługobiorców;
3) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej gminnej sieci
wodociągowej lub ujęcia własnego (studni);
4) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych
bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do
odbiornika;
5) odprowadzenie ścieków w okresie przejściowym do
szczelnych
bezodpływowych
zbiorników
z udokumentowanym wywozem, zaś docelowo do
przydomowej oczyszczalni ścieków pod warunkiem
spełnienia wymagań dotyczących wprowadzenia
ścieków do wód lub do ziemi określonych
w przepisach odrębnych (ustawie Prawo wodne)
i zachowania minimalnej odległości 10,0 m
przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej
od przewodu wodociągowego, lub gminnego
systemu kanalizacji sanitarnej;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii
kablowej niskiego napięcia przebiegającej w drodze
gminnej dojazdowej na działce nr 164
i wyprowadzonej ze stacji transformatorowej
„Bladowo pod Tucholę”, zlokalizowanej na terenie
działki nr 162, w jej północno-zachodnim narożniku;
7) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy
zaprojektować
i
wykonać
z
możliwością
przystosowania dla potrzeb OC;
8) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych
źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
11. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
nie ustala się.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę
w wysokości 30%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 7. Wykonanie
Burmistrzowi Tucholi.

uchwały

powierza

się

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz

Poz. 1493
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/316/09
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 29 maja 2009 r.

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/316/09
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia29 maja 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalnousługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo
gm. Tuchola.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkalno-usługową i produkcyjną działki nr 162 we
wsi Bladowo gm. Tuchola.

W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu w dniach od 30 marca 2009 r. do
28 kwietnia 2009 r. oraz w terminie 14 dni po tym
okresie, tj. do dnia 12 maja 2009 r., nie wniesiono
żadnych uwag.

Realizacja zamierzeń określonych w projekcie
miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów
z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi
gminy.
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UCHWAŁA Nr XXV/131/09
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół
prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku
realizacji tych zajęć.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600,
Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Dz.U. z 2007 r. Nr 80,
poz. 542, Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1103, Dz.U.
z 2007 r. Nr 102, poz. 689, Dz.U. z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238, Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1369, Dz.U.
z 2007 r. Nr 247, poz. 1821, Dz.U. Z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Dz.U. z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagog
szkolny, logopeda, psycholog i wynosi on 20 godzin.
§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektorów szkół obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć w niżej wymieniony sposób:
do 8 godzin tygodniowo w szkole, w której liczba
oddziałów wynosi do 3,
1) do 10 godzin tygodniowo w szkole, w której liczba
oddziałów wynosi od 4 do 6;
2) do 13 godzin tygodniowo w szkole, w której liczba
oddziałów wynosi od 7 do 10.
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
wicedyrektora w szkole ustala się zniżkę tygodniowego
1494

obowiązkowego wymiaru zajęć o 5 godzin mniejszą od
dyrektora szkoły.
§ 3. Nauczyciele, o których mowa w § 2 mogą być
na czas określony lub do odwołania zwolnieni
z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć
ze względu na realizację prac zleconych przez organ
prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny albo
ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela
w szkole.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała nr XLI/235/02 Rady Gminy
w Wąpielsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
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UCHWAŁA Nr XXVII/141/09
RADY GMINY w WĄPIELSKU
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli
publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich
z obowiązku realizacji tych zajęć.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600,
Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Dz.U. z 2007 r. Nr 80,
poz. 542, Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1103, Dz.U.
z 2007 r. Nr 102, poz. 689, Dz.U. z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238, Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1369, Dz.U.
z 2007 r. Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Dz.U. z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458
uchwala się, co następuje:

stanowiska
kierownicze
oraz
zwolnienia
ich
z obowiązku realizacji tych zajęć w ten sposób, że:
- wykreśla się § 5,
- § 6 staje się § 5 o nowej treści: uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2009 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXV/131/09 Rady
Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009 r. dotyczącą
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
niektórych
nauczycieli
publicznych
szkół
prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym

Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler
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UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2009
RADY GMINY LUBIEWO
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ulicy położonej we wsi Bysław (wg załącznika
do uchwały) nadaje się nazwę:
- Modrakowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Kiedrowski
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UCHWAŁA Nr XXXI/315/2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu inowrocławskiego oraz za ich
przechowywanie na parkingach strzeżonych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)1 oraz art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności
związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu
inowrocławskiego oraz za przechowywanie tych
pojazdów na parkingu strzeżonym w wysokości
określonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała nr XL/328/2002 Rady
Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg powiatu inowrocławskiego i ich
parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych
przez Starostę Inowrocławskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2002 r. Nr 120, poz. 2447).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Piotr Czarnolewski
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191,
poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57,
poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015,
Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461
i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18,
poz. 97.

załącznik
do uchwały nr XXXI/315/2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
I. Usuwanie – holowanie pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t (opłaty brutto).
Zakres usługi

Opłata
Opłata za
ryczałtowa
1 km

1. Prace przygotowawcze do
usunięcia pojazdu obejmujące
załadunek i rozładunek.
2. Dodatkowe prace
183,00 zł
przygotowawcze do poz. 1
obejmujące wyciąganie spoza
jezdni i pobocza lub stawianie
pojazdów.
183,00 zł
3. Usuwanie pojazdu: holowanie
lub przewóz na lawecie
-

-

4,20 zł

II. Usuwanie – holowanie pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej ponad 3,5 t.
Zakres usługi
1. Prace przygotowawcze
obejmujące: zaczepienie na
wysięgnik, odkręcenie wału,
odblokowanie hamulców.
2. Dodatkowe prace
przygotowawcze do poz. 1
obejmujące wyciąganie spoza
jezdni i pobocza lub stawianie
pojazdów.
3. Holowanie pojazdu

Stawka za Opłata za
1 rob/godz.
1 km

610,00 zł

-

1.220,00 zł
-

9,76 zł

Uwagi dodatkowe:
1. Podstawę do wyliczenia opłaty za czynności
opisane w pkt I ppkt 3 i pkt II ppkt 3 stanowi suma
kilometrów niezbędnych do dojazdu na miejsce
zdarzenia oraz powrót.
2. Za pracę dwóch holowników opisane w pkt II
ppkt 2 stawka 1.220 zł liczona jest za każdy holownik
oddzielnie.
3. W przypadku rozliczenia usługi na podstawie
stawki za 1 roboczogodzinę pierwsza godzina liczona
jest jako pełna, a następna wg faktycznego trwania.
4. Za pilotowanie pojazdu na parking stosuje się
ryczałt w wysokości 420 zł.
5. Za pracę w niedziele i święta oraz w porze
nocnej ww. stawki powiększa się o 50%.
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III. Przechowywanie – parkowanie (opłaty brutto).
Lp.
1.
2.

Rodzaj pojazdu
Pojazdy
o dmc. do 3,5 t
Pojazdy
o dmc. ponad 3,5 t

I doba

Następna doba

61 zł

24,40 zł

73 zł

61,00 zł

Poz. 1497, 1498

Uwagi dodatkowe:
1. Pierwsza doba przechowywania pojazdu
rozpoczynać będzie się od godziny wstawienia pojazdu
na parking a kończyć o godz. 24.00.
2. Kolejne doby rozpoczynać i kończyć będą się
o godz. 24.00.
3. Opłata za ostatnią rozpoczętą dobę, pobrana
będzie jak za dobę zakończoną.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/142/09
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu
wydatków za usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056,
Nr 216, poz. 1367, nr 220, poz. 1431, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 590)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przyznaje się z uwzględnieniem indywidualnej
sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szczególności
z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej
sprawności wynikającej z wieku lub rodzaju schorzenia.
§ 2. W zakresie potrzeb wymienionych w § 1 usługi
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
przyznaje się biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie
Dochód na osobę w rodzinie

Do 100% dochodu bazowego
101-110%
111-150%
151-200%
201-250%
251-300%
Powyżej 300%

potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem
możliwości finansowe budżetu gminy.

oraz

§ 3. W decyzji o przyznaniu pomocy w formie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych określa się zakres, okres i miejsce ich
świadczenia, wykonawcę usług oraz wysokość
odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.
§ 4. Usługi
opiekuńcze
obejmują
pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym.
§ 5. Osoby korzystające z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem
usług opiekuńczych przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego) ponoszą
odpłatność za 1 godzinę usług – 10 zł w zależności od
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, ustaloną
zgodnie z tabelą

Wysokość opłaty w % od ceny usługi za 1 godzinę usług
Dla osób samotnych
Dla pozostałych osób
i samotnie gospodarujących
0
0
5%
10%
10%
15%
20%
30%
40%
60%
80%
90%
100%
100%
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Przez dochód bazowy określony w powyższej tabeli
rozumie się dochód netto w rodzinie uprawniający do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na
podstawie art. 8. ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Poz. 1498, 1499

administracyjnych ustala Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej na podstawie potwierdzonych przez
świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.
§ 8. Zapłata należności za usługi następuje w kasie
Urzędu Gminy Boniewo do 15 dnia kolejnego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wynikających ze stanu zdrowia, zdarzeń losowych,
klęski żywiołowej i ekologicznej, ponoszenia dodatkowych
opłat za leczenie w uspołecznionych placówkach służby
zdrowia, ponoszenia dużych kosztów utrzymania
mieszkania lub gdy ustalona odpłatność według tabeli
stanowiła będzie nadmierne obciążenie dla osoby
zobowiązanej – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
w Boniewie na wniosek osoby zainteresowanej oraz na
podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego
stwierdzającego zaistniałe okoliczności i ustalającego
sytuację materialną osób zobowiązanych do alimentacji
– może ustalić odpłatność za pełnione usługi
indywidualnie, dostosowując wysokość zwrotu do
możliwości osoby zainteresowanej, lub zwolnić ją
całkowicie z odpłatności.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Boniewo.
§ 10. Traci moc uchwała nr XIII/82/99 Rady Gminy
Boniewo z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie określenia
zasad zwrotu udzielonych świadczeń z pomocy
społecznej.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

§ 7. Należności z tytułu odpłatności poszczególnych
podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze
wynikające
z
wcześniej
wydanych
decyzji
1498

1499
1499

UCHWAŁA Nr XXIV/134/2009
RADY GMINY w DRZYCIMIU
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego
w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
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 przedszkole prowadzone
przez gminę Drzycim realizowane są w strukturze
organizacyjnej określonej przez statut tej jednostki.
§ 2. Usługi
świadczone
przez
przedszkole
prowadzone przez gminę Drzycim 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 przedszkolu
funkcjonującym 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, gimnastyka korekcyjna);
6) organizowanie przez przedszkole uroczystości
i innych imprez z udziałem rodziców;
7) koszty przygotowania posiłków.
2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów
prawnych) za świadczenia przedszkola określone
w ust. 1 pkt 1-6, w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej, według stawki w wysokości
0,1% 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)3 zaokrąglając ją do pełnych groszy, za każdą
rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.
Odpłatność za świadczenie określone w ust. 1 pkt 7
ustala się stosując § 4 ust. 1-3.
3. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa
w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka
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w przedszkolu, ponad czas bezpłatnego pobytu,
ustalonej z uwzględnieniem zapisów § 2 niniejszej
uchwały, dyrektor ZPO w Drzycimiu wylicza oraz
podaje do wiadomości rodziców (opiekunów
prawnych), wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie
ze świadczeń przedszkola.
§ 4.1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, 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 3 do 6 lat dla przedszkola, określonym
przez Ministra Zdrowia, powiększonych o równowartość
0,02% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w § 3 ust. 2, zaokrąglonych do pełnych groszy,
z tytułu ponoszonych kosztów przygotowania posiłków
- zwaną dalej stawką żywieniową.
2. Odpłatność z tytułu świadczeń wymienionych
w ust. 1 ustala się:
a) śniadanie - w wysokości 30% dziennej stawki
żywieniowej,
b) obiad - w wysokości 50% dziennej stawki żywieniowej,
c) podwieczorek - w wysokości 20% dziennej stawki
żywieniowej.
3. W
przypadku
dzieci
odbywających
w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne, stawka żywieniowa obejmuje jedynie
koszt surowców zużytych do przyrządzania posiłków,
dla posiłków spożywanych w czasie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
4. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot kosztów
wyżywienia za każdy dzień nieobecności dziecka,
począwszy od dnia następnego po dniu, w którym
nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka.
§ 5.1. Upoważnia się dyrektora ZPO w Drzycimiu
do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka o przyznanie ulgi w opłacie, o której
mowa w § 3.
2. Warunkiem skorzystania z ulgi jest osiąganie
miesięcznych dochodów netto na jednego członka
rodziny w wysokości niższej niż 40% minimalnego
wynagrodzenia, w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku.
3. Dochody należy udokumentować aktualnymi
zaświadczeniami o dochodach osiąganych z pracy,
decyzjami
w
sprawie
świadczeń
rodzinnych
i
pielęgnacyjnych
(z
wyjątkiem
zasiłku
pielęgnacyjnego), decyzją w sprawie przyznania
dodatku mieszkaniowego, decyzjami w sprawie
udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, decyzjami
w sprawach rent i emerytur, zaświadczeniem urzędu
gminy
o
wysokości
dochodu
szacunkowego
z gospodarstwa rolnego, oświadczeniem o wysokości
dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności
gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
oraz innymi dokumentami będącymi w posiadaniu
wnioskującego rodzica (opiekuna prawnego dziecka)
w zależności od rodzaju dochodu.
1499
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4. Ulga wynosi 30% opłaty, o której mowa w § 3
ust. 2 niniejszej uchwały.
5. W przypadku przyznania ulgi w opłacie,
w okresach trzymiesięcznych dokonuje się weryfikacji
dochodów rodziny,
która
z
ulgi
korzysta,
z zastosowaniem ust. 3. W przypadku odmowy
poddania się weryfikacji, bądź uzyskania dochodów
równych lub wyższych od określonych w ust. 2, rodzice
(opiekunowie prawni) są zobowiązani od miesiąca
następującego po weryfikacji uiszczać opłatę w pełnej
wysokości.
§ 6. Szczegółowe
warunki
pobytu
dziecka
w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem ZPO
w Drzycimiu, będąca załącznikiem do niniejszej
uchwały, która w szczególności określa:
- okres, na który jest zawierana,
- zakres świadczeń przedszkola,
- wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu
- zakres korzystania z posiłków,
- kwotę odpłatności wynikającą z deklarowanej liczby
godzin pobytu w przedszkolu,
- zasady obliczania i zwrotu nadpłaty w przypadku
nieobecności,
- tryb ewentualnej zmiany zapisów umowy,
- tryb rozwiązania umowy.
§ 7. Termin wnoszenia opłat, o których mowa
w § 3 oraz § 4 ustala odpowiednio dyrektor ZPO
w Drzycimiu w umowie, o której mowa w § 6.
§ 8. Traci moc uchwała nr XV/85/2008 Rady
Gminy w Drzycimiu z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie
odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek
Oświatowych w Drzycimiu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
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 i Nr 56, poz. 458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 3, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 948, 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, 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 2009 r. Nr 52, poz. 420.
3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.
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UCHWAŁA Nr XX126/2009
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w gminie Bobrowniki
Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
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. Dz.U. 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Ustala się procedurę konsultacji społecznych
w gminie Bobrowniki, obejmującą zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Bobrowniki, zwanej dalej „Gminą”, w wypadkach
przewidzianych w ustawach oraz w innych sprawach
ważnych dla Gminy.
2. Konsultacje w sprawach ważnych dla Gminy
przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców
o poddanej konsultacjom sprawie.
3. Konsultacjom poddaje się następujące projekty
uchwał Rady Gminy Bobrowniki:
1) strategia rozwoju Gminy;
2) plan rozwoju lokalnego Gminy;
3) strategia rozwiązywania problemów społecznych na
terenie Gminy.
4. Procedura konsultacji rozszerzana będzie
stopniowo także na inne nowe zagadnienia realizowane
przez Gminę w celu systematycznego zwiększania
zaangażowania mieszkańców w realizację decyzji
mających wpływ na jakość ich życia.
5. Organy gminy nie są związane wynikiem
konsultacji, jednak w miarę możliwości, powinny brać
go pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
§ 2.1. Konsultacje mogą zarządzić organy Gminy
w przypadkach wynikających z przepisów ustaw oraz
w sytuacji podejmowania przez te organy inicjatywy
uchwałodawczej.
2. Organ zarządzający konsultacje określa:
1) cel i przedmiot konsultacji;
2) zasięg terytorialny konsultacji;
3) termin przeprowadzenia konsultacji;
4) formę przeprowadzenia konsultacji;
5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz
opracowanie wyników konsultacji.
§ 3.1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji
w sprawach ważnych dla Gminy może wystąpić do
organów Gminy:
1) grupa co najmniej 50 osób, uprawnionych do
udziału w konsultacjach;

2) organizacja pozarządowa, działająca na terenie
Gminy;
3) sołectwo, na podstawie uchwały zebrania
wiejskiego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawierać:
1) określenie zagadnienia do poddania konsultacjom;
2) uzasadnienie wniosku;
3) propozycje rozwiązań tego zagadnienia;
4) proponowany termin, zasięg oraz formę konsultacji;
5) wykaz osób popierających wniosek, ze wskazaniem
imion, nazwisk, adresów i numerów ewidencyjnych
PESEL oraz własnoręcznymi ich podpisami,
a w przypadku organizacji pozarządowej – jej
nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania
oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu;
6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować
w sprawie złożonego wniosku.
3. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia
konsultacji, właściwy organ informuje osobę, o której
mowa w ust. 2 pkt 6, w terminie nie dłuższym niż
3 miesiące od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. W przypadku odmowy przeprowadzenia
konsultacji informacja powinna zawierać uzasadnienie
decyzji,
5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, który
nie został przyjęty może być ponowiony w tej samej
sprawie dopiero po upływie, co najmniej 6 miesięcy od
podjęcia odmownej decyzji.
§ 4. W konsultacjach społecznych, w zależności od
ich przedmiotu, mogą uczestniczyć:
1) mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru
całej gminy;
2) mieszkańcy określonej części gminy, jeżeli sprawa
dotyczy obszaru tej części Gminy;
3) określona grupa społeczno-zawodowa mieszkańców,
organizacja pozarządowa, jeżeli sprawa dotyczy tej
grupy mieszkańców.
§ 5.1. Ogłoszenie o konsultacjach zawierające
termin, miejsce, przedmiot, zasięg oraz formę
konsultacji – a jeśli treść materiału poddawanego
konsultacjom jest krótka, także jego projekt lub
propozycje rozwiązań – Wójt podaje do publicznej
wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku
Urzędu Gminy Bobrowniki, zwanym dalej „Urzędem”
oraz – w zależności od potrzeb – na sołeckich tablicach
ogłoszeń (w zależności od zasięgu terytorialnego
konsultacji), na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym
terminem konsultacji.
2. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść materiału
poddawanego konsultacjom (projekt lub propozycje
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rozwiązań) Wójt podaje do publicznej wiadomości
także na stronie internetowej Gminy.
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w Urzędzie uwag, wniosków i spostrzeżeń w trakcie
obowiązywania podjętego i opublikowanego wcześniej
przez organ Gminy danego rozstrzygnięcia, które staną
się podstawą do prac nad jego ewentualną aktualizacją.

§ 6.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w następujących formach:
1) zebrania z mieszkańcami zwoływanymi specjalnie
w tym celu lub zebrania wiejskiego zwoływanego
w trybie określonym w statutach poszczególnych
sołectw;
2) zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców
dotyczących przedmiotu konsultacji;
3) ankietowego badania opinii mieszkańców.
2. Wyboru
form
konsultacji
społecznych
w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia
okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych,
każdorazowo dokonywać będzie organ zarządzający
konsultacje.

§ 9.1. Konsultacje społeczne w formie ankietowego
badania opinii mieszkańców prowadzone będą wśród
mieszkańców poprzez przekazania ankiet do wypełnienia.
2. Opracowanie wyników konsultacji i przedłożenie
ich Wójtowi oraz przekazanie ich do publicznej
wiadomości mieszkańców na tablicy informacyjnej
Urzędu i na stronie internetowej Gminy winno nastąpić
w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.
§ 10. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia
konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje
się tylko w takim zakresie, w jakim zasady i tryb
konsultacji nie zostały odrębnie uregulowane w tej
ustawie.

§ 7.1. Zebranie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, Wójt lub osoba
przez nich upoważniona w zależności od tego, jaki
organ Gminy konsultacje zarządził.
2. Podczas zebrania konsultowane zagadnienie
może być poddawane pod głosowanie.
3. Z zebrania sporządza się protokół, do którego
dołącza się listę obecności osób biorących udział
w zebraniu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowniki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Gajewski

§ 8.1. Konsultacje społeczne w formie zebrania
uwag, opinii i wniosków mieszkańców prowadzone
będą poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy,
organizacjom pozarządowym, składania do specjalnie
do tego celu przeznaczonej urny zlokalizowanej
1500

1501
1501

UCHWAŁA Nr XX/130/2009
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Bobrowniki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 220, poz. 1600,
Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,

poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolu stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/74/2008 Rady
Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 r.
w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek
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oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na
terenie gminy Bobrowniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Gajewski

Lp.
1.
2.
3.
4.

Dyrektor

14

Wicedyrektor

14

12

Dyrektor
Dyrektor

8
1

10
15

załącznik nr 2
do uchwały nr XX/130/2009
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 czerwca 2009 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub
przedszkolu w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach
pedagogicznych nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela ustala się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w wymiarze:
Stanowisko

1. Pedagog
2. Logopeda

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin
24
20

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w powyższej
tabeli przez godzinę rozumie się 60 minut.

1501

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela do wymiaru określonego w poniższej
tabeli:

Stanowisko

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi
się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska.

lp.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolu

Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin
8

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach
Szkoła Podstawowa
w Bobrownikach
Gimnazjum Bobrowniki
Przedszkole
w Bobrownikach

załącznik nr 1
do uchwały nr XX/130/2009
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Ilość oddziałów
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UCHWAŁA Nr XXXII/141/2009
RADY GMINY CHROSTKOWO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Chrostkowo przedszkola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 14
ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z 2004 r. 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,
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.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia przedszkola prowadzonego przez
gminę Chrostkowo w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, o której
mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.1. Odpłatne są świadczenia przedszkola
prowadzonego przez gminę Chrostkowo w zakresie
wykraczającym poza realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, obejmujące koszty
następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz
dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój
umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania
otaczającym światem;
3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające
uzdolnienia dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
5) zabawy
tematyczne,
wspomagające
rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.
1502

2. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa
w ust. 1, wynosi miesięcznie 75 zł.
§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała nr IV/21/07 Rady Gminy
Chrostkowo z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Zabicki
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1503
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UCHWAŁA Nr XXVII/214/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 30 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubrańcu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1
uchwala się, co następuje:

5) § 11 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „opiekunowie
w ośrodku pomocy społecznej, których zadaniem
jest zapewnienie opieki osobom chorym, starszym
i niepełnosprawnym”.

§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy społecznej w Lubrańcu, stanowiącego
załącznik do Uchwały nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej
w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian
w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 121, poz. 1784),
zmienionego uchwałą nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej
w Lubrańcu z dnia 15 października 2008 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)2;
2) § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia
21
listopada
2008
r.
o
pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458);
3) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„regulaminu wynagradzania pracowników MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu
z dnia 1 czerwca 2009 r.”;
4) § 11 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ pracownicy
ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”;

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
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 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33.

1503

1504
1504

UCHWAŁA Nr XXVII/216/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu.
Na podstawie art. 18 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. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)2
uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Lubraniec zapewnia nieodpłatne
wychowanie nauczania i opiekę w zakresie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego.
§ 2. Opłata
ze
świadczenia
przedszkola
przekraczające podstawę programową składa się z:
1) opłaty stałej;
2) dziennej stawki żywieniowej.

§ 3. Opłata stała tzw. Czesne obejmuje częściowe
koszty przygotowania posiłków oraz koszty zajęć
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
przedszkole w zakresie przekraczającym podstawę
programową.
§ 4. Opłatę stałą za usługi świadczone przez
przedszkole, określone w § 3, ustala się w wysokości
80,00 zł miesięcznie.
§ 5. Ustala się opłatę w wysokości 50,00 zł
miesięcznie od dziecka w wieku 6 lat za godziny zajęć
ponad podstawę programową realizowanych w ramach
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
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§ 6.1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej
w przedszkolu określa się w oparciu o obowiązujące
normy fizjologiczne dla dzieci oraz ceny surowców
użytych do przygotowania posiłków.
2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej zależy
od ilości posiłków, z których korzysta dziecko
w przedszkolu. Dzienna stawka żywieniowa obejmuje:
a) dwa posiłki dzienne tj. śniadanie i obiad,
b) jeden posiłek dziennie tj. śniadanie lub obiad.
3. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor
przedszkola w porozumieniu z radą rodziców.
4. Dopuszcza się możliwość nie korzystania
z posiłków przez wychowanków.

Poz. 1504, 1505

§ 10. Traci moc uchwała nr XIII/89/2007 Rady
Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w zakresie
przekraczającym podstawy programowe w Przedszkolu
Samorządowym
w
Lubrańcu
opublikowana
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 23 stycznia 2008 r. Nr 10,
poz. 106.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak

§ 7.1. Na drugie i kolejne dziecko z rodziny ustala
opłatę stałą w wysokości 50,00 zł pod warunkiem, że
dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do świadczeń
z ustawy o pomocy społecznej.
2. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu rodzicom (opiekunom) przysługuje odpis
za wyżywienie, w wysokości ustalonej dziennej stawki
żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 9,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
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, Nr 181, poz. 1292
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 21, poz. 1370, Nr 235,
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.

§ 8. Opłaty, o których mowa wyżej, należy wnosić
do kasy Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec do dnia
15 każdego miesiąca.
§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec i Dyrektorowi
Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu.
1504

1505
1505

UCHWAŁA Nr XXVIII/228/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kąpieliska w Lubrańczyku.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kąpieliska
w Lubrańczyku, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/132/2008 Rady
Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania
z kąpieliska prowizorycznego w Lubrańczyku
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 99, poz. 1576).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
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, Nr 167, poz. 1759,
2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
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załącznik
do uchwały nr XXVIII/228/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 lipca 2009 r.

Poz. 1505, 1506

2) wprowadzać psy na teren kąpieliska;
3) wrzucać do wody przedmioty zagrażające
bezpieczeństwu kąpiących się;
4) wchodzić do wody w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub środków odurzających;
5) zaśmiecać teren kąpieliska;
6) zakłócać wypoczynek innych osób;
7) niszczyć sprzęt i urządzenia kąpieliska.

Regulamin
Korzystania z kąpieliska prowizorycznego
w Lubrańczyku
§ 1. Kąpielisko jest otwarte w sezonie letnim.

§ 5. Osoby celowo niszczące sprzęt i urządzenia
kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.

§ 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie
kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.

§ 6. W razie wypadku należy powiadomić służby
medyczne.
TELEFONY ALARMOWE:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
054/ 414-59-40 – Posterunek Policji w Lubrańcu

§ 3. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących
się zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby
natychmiastowe udzielanie pomocy.
§ 4. Zabrania się:
1) wszczynać fałszywe alarmy i prowokować sytuacje
grożące utonięciem lub innym wypadkiem;
1505
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UCHWAŁA Nr XXX/194/09
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2009 r. ustala się opłatę za
świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola:
1) 70 zł od dziecka;
2) 50 zł od 6-latka korzystającego z jednego z posiłku;
3) 60 zł od 6-latka korzystającego z dwóch posiłków
jako
miesięczną
opłatę
za
świadczenia
prowadzonego przez gminę Raciążek przedszkola.
§ 2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1,
dzieci:
- 6 i 5- letnie, które nie korzystają z posiłków,
- objęte pomocą społeczną.
§ 3. Pełny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu
ponoszą rodzice zamieszkujący poza terenem gminy
Raciążek.
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 podlegają
uiszczeniu z góry w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca.
W indywidualnym przypadku termin uiszczenia opłaty
może być prolongowany do końca miesiąca.
1506

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/98/08 Rady Gminy
Raciążek z 27 marca 2008 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers
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UCHWAŁA Nr XXIII/117/2009
RADY GMINY ROGÓŹNO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów psychologów i nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
wychowawczych określoną dla danych stanowisk
art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się
w pełnych godzinach z tym, że godzinę do 0,5 pomija
się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.
3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru
ustalonego w ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi
w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.
4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
nauczyciela zobowiązanego do pracy w innej szkole,
w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych ustala się według zasady określonej
w ust. 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7
pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć, prowadzonych przez pedagogów, logopedów,
psychologów zatrudnionych w pełnym wymiarze:
1) pedagog - 20 godzin;
2) logopeda - 20 godzin;
3) psycholog - 20 godzin.
§ 2.1. Obowiązkowy
wymiar
godzin
zajęć
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze,
prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym
wymiarze godzin, ustala się jako sumę wymiarów
etatów wynikających z liczby realizowanych godzin wg
poniższego wzoru:
W= (x1 + x 2) : [(x1: y1) + (x2: y2)],
gdzie;
x1, x2………. oznacza ilość godzin poszczególnych
stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,
y1, y2……... oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

1507
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UCHWAŁA Nr XXXVII/162/2009
RADY GMINY ZBICZNO
z dnia 1 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/257/2006 z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r., Nr 92, poz. 1448,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) umieszczania na drzewach przydrożnych
ogłoszeń i plakatów.”;
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2) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) właściciel
nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości
i porządku na jej terenie przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki o pojemności min.110
litrów;”;
3) § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) odpady
komunalne, które nie są zbierane w sposób
selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach
o
minimalnej
pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
a) rocznie - odpady o masie około 342 kg
i objętości około 2,28 m3, przy miesięcznym
cyklu wywozu, potrzebuje on 88 l pojemności
kubła na odpady; na każdej nieruchomości
zabudowanej, zamieszkałej lub letniskowej,
winien być ustawiony co najmniej jeden
pojemnik o pojemności min. 110 l,
b) zarządcy
nieruchomości
wielolokalowych
zobowiązani są do zaopatrzenia nieruchomości
w co najmniej jeden pojemnik o pojemności min.
1100 l na 12 mieszkań,
c) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący
instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są
dostosować pojemność pojemników do swych
indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące
normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu
odbioru:
- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego
ucznia, studenta i pracownika,
- dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko
i pracownika,
- dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2
pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności min. 110 l na lokal,
- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l
na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności min.
110 l na każdy punkt,
- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na
zewnątrz lokalu,
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych
pojemnik o pojemności min. 110 l na
każdych 10 pracowników,
- dla
hoteli,
ośrodków
wczasowych
i pensjonatów – 20 l na jedno łóżko,
- w
przypadku
lokali
handlowych
i gastronomicznych, dla zapewnienia
czystości wymagane jest również ustawienie
na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
jednego pojemnika min. 110 l na odpady,
d) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości
odpadów komunalnych, oprócz typowych
pojemników,
mogą
w
uzasadnionych
przypadkach być
używane
odpowiednio
oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione
przez podmiot uprawniony, z którym właściciel
nieruchomości zawarł umowę na odbiór
1508

Poz. 1508

odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zbiczno określone są w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zbiczno stanowiącym załącznik do
uchwały.”;
4) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) organizatorzy
imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia
miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden
pojemnik o pojemności min. 110 l na 20 osób
uczestniczących w imprezie oraz w szalety
przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób
uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania
nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy –
liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do
podanych wyżej, na każde następne 4 godziny
trwania imprezy; organizatorzy imprezy są
zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami
uprawnionymi
na
dostarczenie
pojemników
i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.”;
5) w § 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) każdy
podmiot uprawniony do odbioru odpadów
zobowiązany jest do zawierania umów i odbierania
odpadów od każdej osoby z terenu gminy Zbiczno,
która się do niego zwróci. Odmowa podpisania
umowy, w przypadku jej wykrycia i udowodnienia,
skutkować będzie cofnięciem zezwolenia na odbiór
odpadów z terenu gminy.”;
6) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni
przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego
do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał
umowę; zamówienie musi być, za wyjątkiem dni
wolnych od pracy, zrealizowane w okresie
36 godzin od złożenia;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zbiczno.
§ 3 Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Hartka
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UCHWAŁA Nr XXV-138/09
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
§ 1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Pobór
opłaty targowej dokonywany jest na terenie miasta
przez inkasenta – Panią Mirosławę Marczuk.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 19 ust. 1 lit. a oraz
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
zm. Dz.U z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) oraz
obwieszczenia
Ministra
Finansów
z
dnia
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) uchwala się,
co następuje:

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Chmielewski
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UCHWAŁA Nr XXV-140/09
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-130/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
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.) w związku
z art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 z późn zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wprowadza
się wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
żywego dziecka dla rodzin zamieszkałych na terenie
miasta”.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Chmielewski

1510

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86

– 3621 –

Poz. 1511, 1512

1511
1511

UCHWAŁA Nr XXV-145/09
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Rejenta” drodze
gruntowej położonej w Nieszawie, działka nr 386/13.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Chmielewski
1511

1512
1512

UCHWAŁA Nr 600/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 9 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
Miasta Toruń na rzecz najemców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1, art. 13 ust. 1,
art. 34 ust. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 i ust. 2, art. 72
ust. 2 i ust. 3 pkt 4 oraz art. 209a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)2
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 639/98 Rady Miasta Torunia
z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
gminy miasta Toruń na rzecz ich najemców
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2001 r. Nr 47, poz. 992,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1844, z 2005 r. Nr 52, poz. 1030),
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) znajdujące się
w budynkach oddanych do użytku i zasiedlonych po
dniu 31 grudnia 2003 r.”;
2) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
„21a. Postanowień pkt 21 nie stosuje się
w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynkach oddanych do użytku
i zasiedlonych w okresie pomiędzy 1 stycznia 1994 r.
a 31 grudnia 2003 r. Udzielenie bonifikaty od ceny
1512

sprzedaży tych lokali możliwe będzie po uzyskaniu
indywidualnej zgody Rady Miasta Torunia.”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. N 172, poz. 1441, 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.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 225 i poz. 340.
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UCHWAŁA Nr 601/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 9 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr, 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b
ust. 1-5, art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, 2008 r. Nr 54,
poz. 326 i Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505
i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101) uchwala się, co
następuje:

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 161, poz. 2156,
z 2005 r. Nr 52, poz. 1029, z 2007 r. Nr 63, poz. 1029
i poz. 1030 oraz z 2008 r. Nr 147, poz. 2247
i poz. 2249), w § 4 ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) okolicznościowym żetonem parkingowym, którego
wartość odpowiada opłacie za 1 godzinę parkowania
w Podstrefie A”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Torunia.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr 281/03 Rady
Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu

Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski

1513

1514
1514

UCHWAŁA Nr 618/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 9 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Toruń.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1a oraz
art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 1041/06 Rady Miasta Torunia
z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
miasta Toruń (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 121, poz. 1774)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) 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,

b)
c)

d)

e)

z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);”,
uchyla się pkt 3,
pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) niesegregowanych
odpadach komunalnych – należy przez to
rozumieć odpady komunalne, z których nie
wydzielono odpadów określonych w przyjętych
systemach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;”,
pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) odpadach
organicznych (mokrych) – należy przez to
rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu (biodegradacji)
przy udziale mikroorganizmów;”,
pkt 8 przyjmuje brzmienie: „8) odpadach
suchych (surowcowych) - należy przez to
rozumieć zmieszane odpady papieru i tektury
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oraz odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych i metali;”,
f) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) 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 2008 r. Nr 171,
poz. 1056);”,
g) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny – należy przez to
rozumieć
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny do którego stosuje się ustawę
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180,
poz. 1494, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464).”;
w § 4:
a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) odpadów
pozostałych (zmieszanych).”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2
mogą być zbierane łącznie, jako odpady suche
(surowcowe).”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dopuszcza się
selektywne zbieranie odpadów komunalnych
poprzez oddzielne zbieranie:
1) odpadów mokrych;
2) odpadów suchych (surowcowych);
3) odpadów opakowaniowych ze szkła;
4) odpadów niebezpiecznych;
5) odpadów wielkogabarytowych;
6) odpadów z remontów;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) odpadów pozostałych (zmieszanych).”;
§ 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Zużyty sprzęt
elektryczny
i
elektroniczny
powstający
w gospodarstwach domowych należy przekazywać
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464) do punktów zbierania
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu
lub jednostkom wywozowym.”;
§ 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Właściciele
ogródków letnich, kawiarenek zimowych i kiosków
zobowiązani są wyposażyć swoje obiekty
w urządzenia do zbierania odpadów, gwarantujące
możliwość
zbierania
wszystkich
odpadów
powstających w związku z funkcjonowaniem tych
ogródków, kawiarenek i kiosków, zgodnie
z częstotliwością określoną w rozdziale 4, oraz do
utrzymania czystości i porządku na terenie
przylegającym do obiektu w odległości nie
mniejszej niż 2,0 m.”;
w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dla potrzeb
selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki
oraz worki spełniające warunki, o których mowa
w § 14 ust. 1-3 oraz w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219,

Poz. 1514

poz. 1858), utrzymane w kolorystyce wynikającej
z tego rozporządzenia oraz brązowe przeznaczone
na odpady organiczne (mokre) i żółte na odpady
suche (surowcowe).”;
6) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18.1. Właściciele
nieruchomości wytwarzający odpady komunalne
mają
obowiązek
wyposażyć
nieruchomość
w urządzenia do zbierania odpadów, których ilość
i pojemność zapewni nieprzepełnianie urządzeń,
utrzymywanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości oraz selektywne zbieranie odpadów
komunalnych w sposób wybrany przez właściciela
nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Właściciele nieruchomości wytwarzający
odpady komunalne wyposażają nieruchomość
w taką ilość urządzeń, która wynika z wybranego
sposobu
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych, o pojemności łącznej nie mniejszej
niż 0,12 m3.”;
7) w § 21:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) odpady
organiczne (mokre):
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października –
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie;”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) odpady suche
(surowcowe) oraz wyselekcjonowane odpady
papieru i tektury, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych i metali, odpady
opakowaniowe ze szkła - nie rzadziej niż raz
w
miesiącu,
a
na
terenie
Zespołu
Staromiejskiego
nie
rzadziej
niż
raz
w tygodniu;”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) niesegregowane
odpady komunalne oraz odpady pozostałe
(zmieszane) - nie rzadziej niż raz w tygodniu;”,
d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) odpady z koszy
ulicznych:
a) znajdujących się na terenie Zespołu
Staromiejskiego – nie rzadziej niż 1 raz na
dzień,
b) znajdujących się na pozostałym obszarze nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;”;
8) § 25 otrzymuje brzmienie: „§ 25. Maksymalny
poziom odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, kierowanych do składowania na
Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych
w
Toruniu,
przy
przyjęciu,
że
ilość
biodegradowalnych
odpadów
komunalnych
składowanych na składowisku w roku 1995
wyniosła 30 930 Mg nie może przekroczyć:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - 75% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, co stanowi 23 198 Mg/rok;
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - 50% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, co stanowi 15 465 Mg/rok;
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, co stanowi 10 826 Mg/rok.”;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86

– 3624 –

9) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu: „§ 30a. Padłe
zwierzęta
domowe
należy
przekazać
do
unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku
na grzebowisku dla zwierząt.”;
10) w § 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wprowadza się
obowiązek przeprowadzania deratyzacji na
terenie gminy miasta Toruń każdego roku
w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od
1 października do 31 października.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obowiązek
powyższy zostanie wykonany jeżeli właściciel
nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom
w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia
30 kwietnia i w dniu 1 października i pozostawi

Poz. 1514, 1515

ją do dnia 31 października. W zależności od
konstrukcji budynku właściwymi miejscami na
wyłożenie trutki są odpowiednio piwnice lub
strychy.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski

1514

1515
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UCHWAŁA Nr XXXI/178/09
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych stałych:
1) za 1 m3 - 86,10 zł;
2) za pojemnik do 120 l - 13,12 zł;
3) za pojemnik 1100 l - 94,50 zł.
2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych świadczone przez przedsiębiorcę
posiadającego stosowne zezwolenie w wysokości –
80,00 zł za wywóz 4,5 m3 nieczystości ciekłych wraz
z przyjęciem ich na oczyszczalnię.
3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się
podatek VAT na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
1515

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Brodnica.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/80/08 Rady Gminy
Brodnica z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
stałych,
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Domżalski
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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), w związku z 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,
Nor.0704-26/09r 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 i Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia przedszkoli prowadzone przez
gminę Szubin w zakresie realizacji 5-godzinnej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego są
nieodpłatne.
§ 2. Świadczenia
przedszkoli
przekraczające
5-godzinną podstawę programową są odpłatne
miesięcznie w wysokości 120,00 zł i obejmują:
1) koszty przygotowania posiłków - 55% opłaty
miesięcznej;
2) koszty
dodatkowych
zajęć
dydaktycznowychowawczych
i
opiekuńczych
(zajęcia
logopedyczne, programy własne zatwierdzone przez
Radę Pedagogiczną) oraz koszty utrzymania
przedszkoli w czasie przekraczającym realizacje
podstawy programowej - 45% opłaty miesięcznej.
§ 3.1. Opłatę miesięczną wnoszą rodzice lub prawni
opiekunowie dziecka za świadczenia określone w § 2
z góry w terminach podanych przez dyrektora
przedszkola, nie później jednak niż do dnia 15-go
każdego miesiąca.
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia
od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka,
o której mowa w § 2.
3. Jeden raz w ciągu roku szkolnego rodzicom
(prawnym opiekunom) przysługuje zwrot opłaty,
o której mowa w § 2, pod warunkiem, że nieobecność
dziecka była ciągła i trwała co najmniej 30 dni
kalendarzowych.

4. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) zgłosi, że jego
dziecko nie będzie uczęszczało w okresie wakacyjnym
do przedszkola to nie uiszcza opłaty, o której mowa
w § 2 za okres nieobecności dziecka.
§ 4.1. W przypadku zalegania z odpłatnością za
przedszkole za okres jednego miesiąca dyrektor może
podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy
wychowanków po uprzednim powiadomieniu rodziców
(prawnych opiekunów) i wyznaczeniu dodatkowego
terminu uregulowania należności.
2. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia
dyrektora z obowiązku dochodzenia zaległych
należności.
3. Za terminową realizację opłat odpowiada
dyrektor przedszkola.
§ 5.1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej
z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających
normom fizjologicznego zapotrzebowania żywienia
dzieci, ustala dyrektor przedszkola.
2. Przez dzienną stawkę żywieniową rozumie się
rzeczywiste koszty zakupu surowców do przygotowania
posiłków.
§ 6.1. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu nie pobiera się dziennej stawki
żywieniowej, o ile o nieobecności dziecka
w przedszkolu rodzice powiadomią placówkę.
2. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu wpłacona dzienna stawka żywieniowa
podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności,
z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka,
chyba, że rodzice o absencji dziecka poinformują
placówkę najpóźniej pierwszego dnia nieobecności do
godz. 8.30.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
tracą moc:
uchwała nr XVIII/124/96 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie określenia
odpłatności
za
korzystanie
z
przedszkoli
samorządowych oraz zmieniające ja uchwały:
uchwała nr XXI/208/2000 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 grudnia 2000 r. oraz nr XXXI/259/05 z dnia
24 listopada 2005 r.
§ 8. Wykonanie
Burmistrzowi Szubina.

uchwały

powierza

się
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała
1516

1517
1517

UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
gminę Szubin.
Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6
ust. 2, art. 14a ust. 1a i 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 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, Nr 216,
poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206
i Nr 56, poz. 458) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobów ich działania (Dz.U. Nr 7,
poz. 38 i Nr 104, poz. 667) uchwala się, co następuje:
§ 1. Utworzyć z dniem 1 września 2009 r.:
1) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Turze;
2) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Kołaczkowie;
3) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Chomętowie;
4) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Królikowie;
5) Punkt
Przedszkolny
przy
Zespole
Szkół
w Kowalewie;
6) Punkt
Przedszkolny
przy
Zespole
Szkół
w Rynarzewie;
7) Punkt Przedszkolny przy Świetlicy Wiejskiej
w Zamościu.
§ 2. Szczegółową
organizację
punktów
przedszkolnych, o których mowa w § 1 określają
załączniki od nr 1 do nr 7 niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Turze
§ 1.1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Turze,
ul. Bydgoska 28 Tur, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Turze jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.
§ 3.1. W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Turze tworzy się dwie grupy dzieci.
2. Dzienny wymiar zajęć w punkcie przedszkolnym
wynosi 4 godziny dla każdej grupy.
3. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
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§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.
§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3 Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.
§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu
przedszkolnego
zobowiązany
jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów
i wycieczek”, tzn. odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia,
spodziewaną
godzinę
powrotu
do
punktu
przedszkolnego.
6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.).
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§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Kołaczkowie
§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie,
ul. Szkolna 4 Kołaczkowo, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Kołaczkowie jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.
§ 3.1. Dzienny
wymiar
zajęć
w punkcie
przedszkolnym wynosi 4 godziny.
2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.
§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.
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§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu przedszkolnego zobowiązany jest dokumentować
ten fakt w „Zeszycie spacerów i wycieczek”, tzn.
odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia, spodziewaną
godzinę powrotu do punktu przedszkolnego.
6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.).
§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
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c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Chomętowie
§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chomętowie,
Chomętowo 18, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Chomętowie jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu
dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.
§ 3.1. Dzienny
wymiar
zajęć
w punkcie
przedszkolnym wynosi 4 godziny.
2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.
§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.
§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu
przedszkolnego
zobowiązany
jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów
i wycieczek”, tzn. odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia,
spodziewaną
godzinę
powrotu
do
punktu
przedszkolnego.
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6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.).
§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem
obserwacji
pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
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i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.

załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Królikowie
§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Królikowie,
ul. Szkolna 7 Królikowo, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Królikowie jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.
§ 3.1. Dzienny
wymiar
zajęć
w punkcie
przedszkolnym wynosi 4 godziny.
2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
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2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.
§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.
§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu
przedszkolnego
zobowiązany
jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów
i wycieczek”, tzn. odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia,
spodziewaną
godzinę
powrotu
do
punktu
przedszkolnego.
6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.).
§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
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1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.
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załącznik nr 5
uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Kowalewie
§ 1.1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kowalewie,
ul. Szkolna 5, Kowalewo, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Kowalewie jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.
§ 3.1. Dzienny
wymiar
zajęć
w punkcie
przedszkolnym wynosi 4 godziny.
2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.
§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.
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§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu
przedszkolnego
zobowiązany
jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów
i wycieczek”, tzn. odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia,
spodziewaną
godzinę
powrotu
do
punktu
przedszkolnego.
6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.).
§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
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b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.

1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.

§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Rynarzewie
§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie,
ul. Strażacka 20 Rynarzewo, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Rynarzewie jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:

§ 3.1 Dzienny
wymiar
zajęć
w punkcie
przedszkolnym wynosi 4 godziny.
2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.
§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.
§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.

§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu
przedszkolnego
zobowiązany
jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów
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i wycieczek”, tzn. odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia,
spodziewaną godzinę powrotu do punktu przedszkolnego.
6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.).
§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
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4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.
załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/289/09
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Świetlicy
Wiejskiej w Zamościu
§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt
Przedszkolny przy Świetlicy Wiejskiej w Zamościu,
ul. Wierzbowa 1, Zamość, 89-200 Szubin.
2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny przy
Świetlicy Wiejskiej w Zamościu jest gmina Szubin.
3. Punkt przedszkolny finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach projektu „Bliżej do przedszkola”.
§ 2. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego;
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie
rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej.
§ 3.1. Dzienny
wymiar
zajęć
w punkcie
przedszkolnym wynosi 4 godziny.
2. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć logopedycznych oraz nauki
języka angielskiego jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi:
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1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 432, ze zm.)

§ 4.1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane
będą dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą
dzieci w wieku 5 lat zgodnie z założeniami projektu
„Bliżej do przedszkola”, a następnie dzieci w wieku
4 i 3 lat.

§ 9. Zakres zadań nauczycieli prowadzących
zajęcia w punkcie przedszkolnym związane z:
1) współdziałaniem z rodzicami:
a) nauczycie punktu przedszkolnego zapoznaje
rodziców z programem wychowania przedszkolnego,
b) nauczyciel w swojej pracy wychowawczodydaktycznej bierze pod uwagę opinię i uwagi
rodziców,
c) przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
organizuje zebrania z rodzicami o charakterze
informacyjnym,
d) na półrocze i koniec roku szkolnego przedstawia
rodzicom pisemną informację o rozwoju dziecka;
2) zachowaniem
właściwej
jakości
pracy
wychowawczo-dydaktycznej:
a) nauczyciel układa roczny plan pracy punktu
przedszkolnego,
b) nauczyciel układa szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
c) układa
miesięczne
plany
pracy
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka,
d) tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka,
e) otacza indywidualną opieką każde dziecko,
f) organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod;
3) prowadzeniem
obserwacji
pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji:
a) zadaniem nauczyciela jest diagnozowanie
wychowanka w sferze jego rozwoju fizycznego
umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności,
c) dokumentowanie
obserwacji
w
arkuszu
obserwacji w celu śledzenia postępów dziecka
oraz zapewnienie mu pomocy specjalistów
w celu wyrównania szans;
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opieką
zdrowotną:
a) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną
w
celu
zdiagnozowania
wychowanków
i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi lub
problemami wychowawczymi,
b) nauczyciel informuje rodziców o swoich
spostrzeżeniach związanych z obserwacją
pedagogiczną i o możliwości skorzystania
z
pomocy
specjalistów
z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczyciel wystawia dzieciom na życzenia
rodziców opinie na temat wychowanka dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) nauczyciel zaprasza specjalistów do punktu
przedszkolnego w celu obserwacji dzieci
z trudnościami w sytuacjach naturalnych.

§ 5.1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane
z punktu przedszkolnego przez rodziców, bądź
prawnych opiekunów dziecka.
2. Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka
inną, wskazaną przez siebie osobę pełnoletnią.
Upoważnienie jest dokonywane w formie pisemnej.
3. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod
opiekę nauczyciela i od nauczyciela odbierane.
4. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których
istnieje obawa, że znajdują się pod wpływem alkoholu.
§ 6. Punkt
przedszkolny
stwarza
warunki
zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed
przemocą, ochronę i poszanowanie godności osobistej
oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
§ 7.1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece
jednej nauczycielce, której pomaga pomoc nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel
odpowiada
za
zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych dzieci od chwili
przybycia ich do punktu przedszkolnego aż do momentu
odebrania ich przez upoważnione osoby.
3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zabiera
dzieci na czas ich trwania od nauczyciela i po ich
zakończeniu odprowadza dzieci do sali zajęć.
4. Punkt
przedszkolny
wyposażony
jest
w podręczną apteczkę pierwszej pomocy w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
5. Nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren
punktu
przedszkolnego
zobowiązany
jest
dokumentować ten fakt w „Zeszycie spacerów
i wycieczek”, tzn. odnotować liczbę dzieci, cel wyjścia,
spodziewaną
godzinę
powrotu
do
punktu
przedszkolnego.
6. W wycieczce z użyciem środków lokomocji
mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę
na piśmie.
7. Wychowankowie mają prawo do codziennego,
przynajmniej 1 – godzinnego pobytu na powietrzu Nie
organizuje się spacerów i wycieczek z dziećmi podczas
burzy, śnieżycy, gołoledzi, a także przy temperaturze
mniejszej niż 10°C.
8. W sytuacji zaistnienia wypadku dziecka
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły, przy
której istnieje punkt przedszkolny.
§ 8. Terminy przerw pracy punktu przedszkolnego
są zgodne z Kalendarzem Roku Szkolnego określonego
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/295/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nadać we wsi Zamość gm. Szubin nazwę
drodze wewnętrznej Dworcowa, obejmującą w całości
wydzielone geodezyjnie działki nr 211/7 i 210.
§ 2. Przebieg nowo nazwanej drogi, o której mowa
w § 1, określa schematyczny szkic sytuacyjny części
wsi Zamość, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Szubina.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała
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UCHWAŁA Nr XLII/202/09
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zaciągnięciu opinii Burmistrza Miasta
Golubia-Dobrzynia, Burmistrza Miasta Kowalewa
Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej ustala się rozkład godzin pracy oraz
harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2009
według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. W celu dostosowania do potrzeb ludności
i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze
nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od
pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia
2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Foksiński
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505, Dz.U.
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206.

załącznik
do uchwały nr XLII/202/09
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2009
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Adres apteki
Nr telefonu
Apteka „Nowa”
ul. Nowa 10a
87-400 Golub-Dobrzyń
056 683 53 62
Apteka „Prywatna”
ul. Kilińskiego 4
87-400 Golub-Dobrzyń
tel: 056 683 25 01
Apteka „Pod Orłem”
ul. Rynek 5
87-400 Golub-Dobrzyń
tel.: 056 683 25 01
Apteka „Pan Tadeusz”
ul. Szosa Rypińska 30a
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 682 03 10
Apteka „Złota”
ul. Mickiewicza 3
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 056 683 32 28
Apteka „Pod Złotym
Jeleniem”
ul. Plac Wolności 3a
87-410 Kowalewo Pom.
tel. 056 684 15 14
Apteka „Mieszczańska”
ul. Plac 700-lecia 18
87-410 Kowalewo Pom.
tel. 056 684 20 31

Godziny pracy
(poniedziałekpiątek)

Godziny pracy
w soboty

Dyżury nocne
w dniach

8.00-19.00

9.00-15.00

13 i 18 każdego
miesiąca

8.00-20.00

8.00-18.00

19 i 25 każdego
miesiąca

7.30-19.00

8.00-14.00

26 i 31 każdego
miesiąca

8.00-20.00

8.00-14.00

1 i 12 każdego
miesiąca

9.00-19.00

8.00-14.00

-

7.45-15.45

8.00-13.00

-

8.00-18.30

8.00-14.00

-
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Apteka „Kowalewska”
ul. Chopina 3
87-410 Kowalewo Pom.
tel. 056 684 40 44
9. Punkt Apteczny
87-423 Wrocki
tel. 056 683 69 98
10. Punkt Apteczny
87-645 Zbójno
tel. 054 280 19 19
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8.

8.00-18.30

8.00-13.00

-

8.00-15.30

8.00-12.00

-

8.30-15.00

-

-
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU
z dnia 6 sierpnia 2009 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo w okręgu wyborczym Nr 7.
powinny zostać powtórzone między 6 a 9 miesiącem,
licząc od daty tych wyborów.
III. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego
Nr 7 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Bobrowo.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 193
ust. 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.)1 Komisarz Wyborczy w Toruniu podaje do
publicznej wiadomości, co następuje:
I. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowo
w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzone na dzień
20 września 2009 r., nie zostaną przeprowadzone
i mandat pozostanie nieobsadzony, ponieważ do
Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie
ustalonym kalendarzem wyborczym, tj. do dnia
3 sierpnia 2009 r., nie wpłynęło żadne zawiadomienie
o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze
zgłaszania kandydatów na radnego.
II. Jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających
mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające

Osoba pełniąca funkcję
Komisarza Wyborczego
Sławomir Michalak
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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POROZUMIENIE
z dnia 18 czerwca 2009 r.
pomiędzy gminą Miasto Włocławek reprezentowaną
przez:
Pana Andrzeja Pałuckiego – Prezydenta Miasta
Włocławek
przy udziale Skarbnika Miasta Włocławek Pani Janiny
Radzikowskiej
a powiatem radziejowskim reprezentowanym przez:
Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Powiatu
Radziejowskiego
Pana
Mariana
Zielińskiego
i Wicestarostę Pana Dariusza Jałoszyńskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Radziejowskiego
Pani Anny Bruździńskiej
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”
Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 46) zawarto porozumienie w sprawie
wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego
nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci
niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci
z autyzmem następującej treści:
1. Gmina Miasto Włocławek wyraża zgodę na
badania dzieci niewidomych i słabo widzących,
niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem
z powiatu radziejowskiego w Poradni PsychologicznoPedagogicznej we Włocławku, ul Ogniowa 8/10.
2. Powiat zobowiązuje się pokryć koszty związane
z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci
niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo
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słyszących oraz z autyzmem w wysokości 218 zł od
jednego badania i wydanego orzeczenia. Za wykonane
badanie w danym miesiącu Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10
wystawi Powiatowi rachunek, który należy zapłacić
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na rachunek
podstawowy Poradni.
3. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Porozumienie zawarto na rok szkolny
2009/2010.

Poz. 1521, 1522

5. Niniejsze
porozumienie
sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.
Prezydent Miasta
Andrzej Pałucki

Starosta
Marian Zieliński

Skarbik Miasta
Janina Radzikowska

Wicestarosta
Dariusz Jałoszyński
Skarbnik
Anna Bruździńska
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POROZUMIENIE
z dnia 16 lipca 2009 r.
pomiędzy:
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim,
zwanym w treści porozumienia Wojewodą
i Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy
insp. Krzysztofem Gajewskim, zwanym w dalszej treści
Komendantem Wojewódzkim Policji.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw)1 (Dz.U. z 2009 r. Nr 11,
poz. 59) zwanej dalej ustawą oraz art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206),
Strony wyżej opisane zawierają porozumienie
następującej treści:
§ 1. Na mocy niniejszego Porozumienia Wojewoda
powierza, wykonywanie przez jednostki organizacyjne
Policji na obszarze województwa kujawskopomorskiego zadania określonego w art. 14a ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z późn. zm.) tj.:
- przyjmowanie zgłoszeń alarmowych oraz obsługę
numeru alarmowego 112.
§ 2. W celu realizacji Porozumienia, Komendant
Wojewódzki Policji zapewni, aby zadania, o których
mowa w § 1, były realizowane we właściwych,
podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji,
w sposób zapewniający niezwłoczne udzielenie pomocy
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
§ 3. Wojewoda jest uprawniony do kontroli
realizacji zadań, o których mowa w § 1 w zakresie
merytorycznym i funkcjonalnym we wszystkich
jednostkach organizacyjnych Policji realizujących
powierzone niniejszym Porozumieniem zadania,
a Komendant Wojewódzki Policji zobowiązuje się do
umożliwienia prowadzenia tych kontroli, w tym
1522

udostępniania kontrolującym dokumentacji związanej
z realizacją powierzonych zadań.
§ 4. Porozumienie zawarte zostaje na czas
określony do dnia 31 grudnia 2011 r., z możliwością
wcześniejszego rozwiązania za 30 dniowym pisemnym
wypowiedzeniem lub w drodze porozumienia Stron
w każdym ustalonym terminie.
§ 5. Powierzenie
przez
Wojewodę
zadań
określonych w niniejszym Porozumieniu, nie skutkuje
po stronie Wojewody powstaniem żadnych zobowiązań
finansowych na rzecz Komendanta Wojewódzkiego
Policji z tytułu realizacji powierzonych zadań.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 7. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze Stron.
§ 8. Traci moc Porozumienie z dnia 2 stycznia
2007 r. w sprawie przekazania zadań centrów
powiadamiania ratunkowego.
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski

Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
Krzysztof Gajewski
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ANEKS Nr 14
z dnia 27 lipca 2009 r.
do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r.
w Bydgoszczy,
zawarty pomiędzy:
1) Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym
przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Bydgoszczy, Panem Wiesławem Kiełbasińskim,
zwanym
w
dalszej
części
Porozumienia
„Dyrektorem OW NFZ”
a
2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem Rafałem
Bruskim, zwanym w treści Porozumienia
„Wojewodą”.
w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań
z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie
umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów,
o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że w związku
z uruchomieniem nowych 8 sezonowych zespołów
ratownictwa medycznego typu „P” w miejscowościach:
Nadróż (powiat rypiński, gmina Rogowo – w okresie
24.07.2009 r. – 30.09.2009 r.), Mąkowarsko (powiat
bydgoski, gmina Koronowo – w okresie 24.07.2009 r. –
31.10.2009 r.), Przyjezierze (powiat mogileński, gmina
Jeziora Wielkie – w okresie 24.07.2009 r. – 30.09.2009
r.), Bycz (powiat radziejowski, gmina Piotrków
Kujawski – w okresie 24.07.2009 r. – 31.10.2009 r.),
Ciechocinek
(powiat
aleksandrowski,
gmina
Ciechocinek – w okresie 24.07.2009 r. – 31.10.2009 r.),
Bysław (powiat tucholski, gmina Lubiewo – w okresie
24.07.2009 r. – 31.10.2009 r.), Serock (powiat świecki,
gmina Pruszcz – w okresie 24.07.2009 r. – 31.10.2009 r.),
Zbiczno/Ryte Błota (powiat brodnicki, gmina Zbiczno –
24.07.2009 r. – 30.09.2009 r.) zmianie ulega
harmonogram miesięcznych kwot
dotacji na
finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego
w 2009 r., który otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego Aneksu.
§ 2. Pozostałe
pozostają bez zmian.

postanowienia

Porozumienia

§ 3. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Aneks
do
Porozumienia
sporządzono
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej Strony.
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski

Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Bydgoszczy
Wiesław Kiełbasiński
załącznik nr 1

Harmonogram miesięcznych kwot dotacji na
finansowanie zadań zespołów ratownictwa
medycznego w 2009 r. do Aneksu nr 14
Miesiąc

Wysokość
Zapotrzebowanie
zakontraktowanych
na dotację
świadczeń

styczeń*

6 827 223,00

7 970 534,00

luty*

6 166 524,00

7 199 192,00

10 146 513,00

7 970 534,00

marzec

RAZEM:
23 140 260,00
23 140 260,00
*) zwiększona kwota środków ujęta w zapotrzebowaniu
na miesiąc marzec
Miesiąc

Wysokość
Zapotrzebowanie
zakontraktowanych
na dotację
świadczeń

kwiecień

8 398 380,00

8 398 380,00

maj

8 708 985,00

8 708 985,00

czerwiec

8 428 050,00

8 428 050,00

62 740,00

0,00

8 739 644,00

8 739 644,00

czerwiec*
lipiec
lipiec***

182 656,00

0,00

sierpień

9 447 436,00

9 447 436,00

wrzesień

9 142 680,00

9 142 680,00

październik

9 182 014,00

9 182 014,00

listopad

8 457 720,00

8 457 720,00

grudzień

8 739 644,00

8 739 644,00

RAZEM:

79 489 949,00

79 427 209,00

334 541,00

0,00

102 964 750,00

102 567 469,00

**
Kwota dotacji
ogółem:
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*) środki na świadczenia UE rozliczane poza
kontraktem (rezerwa UE)
**) nadwyżka środków finansowych
***) środki na dodatkowo zakontraktowane ambulanse
sezonowe od 24.07.2009 r.
1523

1524
1524

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 30 lipca 2009 r.
pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą
w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, NIP: 956-19-45-671,
reprezentowanym przez:
1) Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
2) Bartosza
Nowackiego
Członka
Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i gminą miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,
87-100 Toruń, NIP 879-000-10-14, reprezentowaną
przez:
1) Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia
i miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
NIP: 953-10-11-863, reprezentowanym przez:
1) Konstantego Dombrowicza, Prezydenta Miasta
Bydgoszczy
zwanymi również w niniejszym Porozumieniu łącznie
„Stronami”.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 167 ust.
2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Strony ustalają, co
następuje:
§ 1.1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie
zasad i warunków współpracy Stron w celu wykonania
opracowania Zintegrowanego Programu Rozwoju
Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgoskotoruńskiej (ZPRTP).
2. Przedmiotem Porozumienia jest również
współpraca Stron Porozumienia w celu sprecyzowania
zawartości merytorycznej opracowania określonego
w ust. 1.
§ 2.1. Strony zobowiązują się do współdziałania,
a w szczególności uczestniczenia na warunkach
określonych
w
niniejszym
Porozumieniu
w sfinansowaniu kosztów opracowania wskazanego
w § 1, szacowanych na kwotę brutto (z podatkiem
VAT) w wysokości 350 tys. zł (słownie trzysta
pięćdziesiąt tysięcy zł).
2. Opracowanie, o którym mowa w § 1, zostanie
sfinansowane przez Strony w następujących proporcjach:
1) gmina miasta Toruń – w wysokości 33% kosztów;
2) miasto Bydgoszcz – w wysokości 33% kosztów;

3) Województwo Kujawsko-Pomorskie – w wysokości
34% kosztów,
na podstawie oddzielnie wystawionych faktur.
3. Każda ze Stron oświadcza, iż zabezpieczy środki
finansowe na pokrycie kosztów opracowania
wskazanego w § 1 - w zakresie jej dotyczącym.
§ 3.1. Strony wyznaczają spośród siebie Województwo
Kujawsko-Pomorskie jako Zamawiającego, upoważnionego
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz, na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), obejmującego
wykonanie opracowania, o którym mowa w § 1.
Stronami umowy z Wykonawcą będą wszystkie Strony
niniejszego Porozumienia.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) zostanie przygotowana przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie z udziałem Stron i na podstawie
informacji przekazanych przez Strony.
3. Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązuje
się do powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia, składającej się z po dwóch przedstawicieli
każdej ze Stron.
§ 4.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
Porozumieniem mają zastosowanie obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa, w szczególności przepisy
ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego
Porozumienia Strony poddają do polubownego
rozstrzygnięcia, w drodze negocjacji lub mediacji.
W przypadku braku lub niemożliwości osiągnięcia
porozumienia przez Strony, rozstrzyganie sporów
odbywać się będzie przez właściwy rzeczowo sąd
w Toruniu.
3. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego
podpisania przez ostatnią ze Stron.
Prezydent Miasta
Michał Zaleski
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz
Marszałek Województwa
Piotr Całbecki
Członek Zarządu
Bartosz Nowacki
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ZARZĄDZENIE Nr 5/2009
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13
i art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718)
§ l. Realizując uchwałę nr XIII/68/07 Rady Gminy
Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, ze zm., Wójt
Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za rok 2008 zrealizowane w niżej
podanych wielkościach:
I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych
l) dochody budżetowe: plan 10.606.438 zł, wykonanie
9.297.400 zł;
2) wydatki budżetowe: plan 11.392.146 zł, wykonanie
9.214.268 zł,
w tym wydatki majątkowe: plan 3.984.186 zł,
wykonanie 2.318.612 zł;
3) deficyt budżetu plan 785.708 zł, wykonanie 83.132 zł.
II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:
l. Zadań zleconych bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz zleconych innymi
ustawami:
Dotacje: plan 1.835.757 zł, wykonanie 1.801.327 zł,
Wydatki: plan 1.835.757 zł, wykonanie 1.801.327 zł.
2. Preliminarza związanego z realizacją programu
rozwiązywania problemów alkoholowych:
Wpływy: plan 31.200 zł, wykonanie 33.505 zł,
Wydatki: plan 31.200 zł, wykonanie 14.033 zł.
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3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
Przychody: plan 100 zł, wykonanie 201 zł,
Wydatki: plan 100 zł, wykonanie -.
§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu
środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego
zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2008 Radzie Gminy w Boniewie.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.
przesłać
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt
Marek Klimkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86
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INFORMACJA
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń.
Na podstawie art. 24a ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) Starosta
Włocławski informuje, że projekt operatu opisowokartograficznego modernizacji ewidencji gruntów oraz
założenia ewidencji budynków i lokali dla części
obszaru wiejskiego gminy Choceń obejmującej obręby
ewidencyjne: Nakonowo Stare, Grabówka, Wola
Nakonowska,
Czerniewice I,
Czerniewice II,
Wilkowiczki i Zakrzewek z dniem 1 sierpnia 2009 r.
stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 cytowanej na wstępie
ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie
30 dni od daty ogłoszenia tej informacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zgłaszać zarzuty do tych danych, kierując je do Starosty
Włocławskiego na adres: Starostwo Powiatowe we
Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.
Zarzuty zgłoszone po ww. terminie będą traktowane
jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.
Starosta
Jan Ambrożewicz
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 150 w godzinach pracy Urzędu
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