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UCHWAŁA Nr XXXIX/966/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)1
art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)2, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ogółem o kwotę 5.205.422 zł,
tj. do wysokości 1.008.664.844 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu:
1) zwiększenia:
a) dotacji rozwojowych z budżetu państwa o kwotę
11.803.802 zł,
b) dotacji z funduszy celowych o kwotę 128.956 zł,
c) środków z UE i innych źródeł zagranicznych
o kwotę 2.407.025 zł,
d) pozostałych dochodów własnych o kwotę 49.840 zł;
2) zmniejszenia wpływów z udziałów w podatkach
dochodowych o kwotę 19.595.045 zł.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa
ogółem o kwotę 5.205.422 zł, tj. do wysokości
1.072.664.844 zł, z tytułu:
1) zwiększenia wydatków na:
a) działania i projekty realizowane w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego o kwotę
34.509.118 zł, w tym projekty własne samorządu
województwa o kwotę 8.064.824 zł,
b) roczne zadania inwestycyjne o kwotę 57.600 zł,
c) pozostałe zadania o kwotę 411.253 zł;
2) zmniejszenia wydatków na:
a) działania realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę
31.576.784 zł,
b) działania realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 490.180 zł,
c) wieloletnie zadania inwestycyjne o kwotę
8.116.429 zł.
§ 3. Dokonuje się zmiany planów finansowych
rachunków
dochodów
własnych
jednostek
budżetowych.
§ 4. W uchwale nr XXIX/581/08 Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu województwa na
rok 2009 uszczegółowionej uchwałą nr 2/7/09 Zarządu
Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2009 r. i zmienionej
uchwałami:

nr XXX/601/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r.,
- nr 8/80/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 stycznia 2009 r.,
- nr XXXI/663/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r.,
- nr 16/177/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r.,
- nr XXXII/720/09 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- nr 29/349/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r.,
- nr
XXXIII/759/09
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.,
- nr 34/451/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- nr
XXXIV/799/09
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 r.,
- nr 45/674/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 9 czerwca 2009 r.,
- nr 46/701/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.,
- nr
XXXVI/894/09
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r.,
- nr 50/788/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- nr 59/992/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 lipca 2009 r.,
- nr 63/1052/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r.,
- nr
XXXVII/917/09
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r.,
- nr XXXVIII/943/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.,
- nr 71/1220/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 22 września 2009 r.,
- nr 75/1288/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 13 października 2009 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę „1.013.870.266 zł” zastępuje się kwotą
„1.008.664.844 zł”;
2) w § 1, pkt 1 kwotę „740.606.715 zł” zastępuje się
kwotą „675.907.426 zł”;
3) w § 1, pkt 2 kwotę „273.263.551 zł” zastępuje się
kwotą „332.757.418 zł”;
4) w § 2 kwotę „1.077.870.266 zł” zastępuje się kwotą
„1.072.664.844 zł”;
5) w § 2, pkt 1 kwotę „634.324.178 zł” zastępuje się
kwotą „588.847.587 zł”;
6) w § 2, pkt 2 kwotę „443.546.088 zł” zastępuje się
kwotą „483.817.257 zł”;
7) w § 6 ust. 2 kwotę „443.546.088 zł” zastępuje się
kwotą „483.817.257 zł”;
-
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

kwotę „436.317.357 zł” zastępuje się kwotą
„476.588.526 zł”;
w § 6 ust. 3 kwotę „342.738.178 zł” zastępuje się
kwotą „377.247.296 zł”;
w § 6 ust. 4 kwotę „201.342.350 zł” zastępuje się
kwotą „169.765.566 zł”;
w § 6 ust. 5 kwotę „20.821.180 zł” zastępuje się
kwotą „20.331.000 zł”;
w § 7 ust. 3 kwotę „92.817.155 zł” zastępuje się
kwotą „92.748.250 zł”;
w § 7 ust. 4 kwotę „345.600.531 zł” zastępuje się
kwotą „342.532.614 zł”;
w § 9 ust. 1 kwotę „68.888.189 zł” zastępuje się
kwotą „68.398.009 zł”;
w § 9 ust. 1 pkt 3 kwotę „544.180 zł” zastępuje się
kwotą „54.000 zł”;
w § 11 ust. 2 pkt 1 kwotę „5.263.588 zł” zastępuje
się kwotą „5.274.893 zł”;
w § 11 ust. 2 pkt 2 kwotę „6.641.406 zł” zastępuje
się kwotą „6.864.331 zł”.

§ 5. Dokonuje się zmian w następujących
załącznikach do uchwały nr XXIX/581/08 Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa na
rok 2009 (z późn. zm.):
1) nr 1 – Dochody budżetu Województwa KujawskoPomorskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały;
2) nr 2 – Wydatki budżetu Województwa KujawskoPomorskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały;
3) nr 3 – Wynik budżetowy i finansowy na 2009 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) nr 6 - Priorytety i działania realizowane w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) nr 7 – Działania realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r., zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) nr 8 – Działania realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2009 r., zgodnie
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
9) nr 9 – Pozostałe programy realizowane ze środków
zagranicznych w 2009 r., zgodnie z załącznikiem
nr 9 do niniejszej uchwały;
10) nr 12 – Dotacje celowe z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2009 r., zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
11) nr 13 – Dotacje rozwojowe z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2009 r., zgodnie
z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
12) nr 14 – Zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami Samorządowi Województwa
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Poz. 18

w 2009 r.; zgodnie z załącznikiem nr 12 do
niniejszej uchwały;
13) nr 18 – Plan dochodów i wydatków rachunków
dochodów
własnych
jednostek.,
zgodnie
z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
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UCHWAŁA Nr XL/992/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)1 oraz art. 36
i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Likwiduje się Regionalny Zespół Opieki
Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, zwany
dalej Zespołem Opieki.
2. Dniem otwarcia likwidacji jest pierwszy dzień po
terminie wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Termin zakończenia działalności Zespołu Opieki
nastąpi po upływie trzech miesięcy od dnia otwarcia
likwidacji.
4. Zakończenie
czynności
likwidacyjnych
w ramach postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki
nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia
likwidacji.
§ 2. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń
zdrowotnych Zespołu Opieki przez:
- Oddział Opieki Paliatywnej,
- Zespół Opieki Domowej,
- Zespół Domowego Leczenia Respiratorem,
- Zespół Opiekuńczo-Leczniczy (Oddział Apaliczny),
- Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny,
- Zespół Domowego Leczenia Respiratorem dla
Dzieci i Młodzieży,
- Zespół Leczenia Środowiskowego w Psychogeriatrii,
- Zespół Domowego Leczenia Respiratorem dla
Dorosłych,
- Poradnię Medycyny Paliatywnej,
- Poradnię Psychogeriatryczną,
- Poradnię dla Pacjentów z Chorobą Parkinsona,
- Poradnię Logopedyczną,
- Poradnię Rehabilitacyjną,
- Hospicjum Domowe dla Dzieci,
- Poradnię Psychologiczną,
- Poradnię Leczenia Bólu,
- Pracownię Fizjoterapii,
bez istotnego ograniczania ich dostępności, warunków
udzielania i jakości, zapewni niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej utworzony przez spółkę pracowniczą
„PALLMED Sp. z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy.
§ 3. Pracownicy Zespołu Opieki, z dniem
zakończenia likwidacji, stają się, w trybie art. 231
kodeksu pracy, pracownikami niepublicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę

pracowniczą „PALLMED Sp. z o.o.” z siedzibą
w Bydgoszczy.
§ 4.1. Mienie
ruchome,
po
zaspokojeniu
wierzytelności likwidowanego Zespołu Opieki, zostanie
zbyte lub wydzierżawione niepublicznemu zakładowi
opieki zdrowotnej, utworzonemu przez „PALLMED Sp.
z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Mienie nieruchome zostanie wydzierżawione
niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla
którego organem tworzącym będzie „PALLMED Sp.
z o.o.” z siedzibą w Bydgoszczy, na okres do trzech lat.
§ 5. Czynności likwidacyjne zostaną wykonane
przez likwidatora Zespołu Opieki powołanego uchwałą
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która
określi jego szczegółowe uprawnienia i obowiązki.
§ 6. Zobowiązania i należności Zespołu Opieki, po
zakończeniu czynności likwidacyjnych stają się
zobowiązaniami i należnościami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora
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UCHWAŁA Nr XLV/80/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum-Południe 2”
obejmującego obszar zawarty między ulicami Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
z 2004 r. 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5
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 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), po stwierdzeniu
jego zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Grudziądza (uchwała nr VIII/59/07 Rady Miejskiej
Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2007 r.), uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Centrum – Południe 2”, obejmuje się
obszar zawarty między ulicami Toruńską, Al. 23
Stycznia, Focha i Rowem Hermana, wyznaczony
rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część,
oznaczonym jako załącznik nr 1.
2. Rysunek
planu
obowiązuje
zgodnie
z umieszczonymi na nim objaśnieniami określającymi
treść zastosowanych symboli i oznaczeń.
3 Rysunek planu wykonany jest na mapie
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.
4. Integralną częścią rysunku planu jest wyrys ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Grudziądza.
5 Dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym
rysunek planu został podzielony na arkusze formatu A4:
1) arkusz Nr 1 - mapa zestawcza sekcji;
2) arkusz Nr 2 – oznaczenia rysunku planu (legenda);
3) kolejne arkusze stanowiące poszczególne sekcje
rysunku planu.
§ 2. Poza rysunkiem planu integralną częścią
uchwały jest załącznik nr 2 zawierający:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) adaptacji - należy przez to rozumieć przystosowanie
obiektów
i
elementów
zagospodarowania
przestrzennego terenu funkcjonalnego lub jego
części do:
a) nowych funkcji wyznaczonych niniejszym
planem,
b) nowych wymagań techniczno-użytkowych bez
zmiany dotychczasowych funkcji;
2) dostępności komunikacyjnej - należy przez to
rozumieć zapewnienie połączenia nieruchomości
z drogą publiczną poprzez zjazd lub drogę
wewnętrzną;
3) działce – należy przez to rozumieć działkę
budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) działkach sąsiednich – należy przez to rozumieć
działki posiadające wspólną granicę geodezyjną;
5) elementach
i
obiektach
zagospodarowania
przestrzennego – należy przez to rozumieć
w szczególności istniejące i projektowane elementy
takie jak: pierzeje ulic, place miejskie, osie i punkty
widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej,
charakterystyczne obiekty, a także tereny zieleni
oraz poszczególne obiekty i urządzenia składające
się na zagospodarowanie danego terenu;
6) historyczne podziały parcelacyjne (HPP) – należy
przez to rozumieć oznaczone na rysunku planu
granice (geodezyjne działek), do których mają
zastosowanie odpowiednie ustalenia niniejszego
planu;
7) koncepcji zagospodarowania terenu – należy przez
to rozumieć opracowanie stanowiące element
wstępnego projektu podziału lub projektu scalenia
i podziału, lub inne opracowanie przedprojektowe
określające program funkcjonalno-przestrzenny
zabudowy i zagospodarowania terenu objętego
inwestycją (część lub cały teren funkcjonalny);
Zakres i szczegółowość koncepcji, w części
graficznej i opisowej, należy dostosować do
specyfiki inwestycji; określając wybrane obiekty
i elementy zagospodarowania i zabudowy terenu, np.:
a) przebieg dróg stanowiących dojazd do
nieruchomości z drogi publicznej,
b) przebieg linii zabudowy,
c) lokalizację budynków z określeniem granic
obszaru podlegającego zabudowie,
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8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

d) schematu przebiegu infrastruktury technicznej,
e) minimalny obszar powierzchni biologiczne
czynnej,
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności
koncepcji z ustaleniami planu;
kondygnacji – należy przez to rozumieć
kondygnację nadziemną w rozumieniu przepisów
odrębnych w zakresie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;
miejscu postojowym (MP) – należy przez to
rozumieć miejsce o wymiarach zapewniających
parkowanie samochodu osobowego, urządzone na
placu parkingowym lub garażu indywidualnym lub
wielostanowiskowym;
obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar
będący przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały;
odpadach komunalnych - rozumie się przez to
odpady stałe powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
opinii konserwatorskiej – rozumie się przez to
zalecenia konserwatorskie wydane przez właściwy
organ ochrony zabytków, określające sposób
korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres
dopuszczalnych
zmian,
które
mogą
być
wprowadzone w zabytku lub odpowiednio
archeologicznych badań ratowniczych, w stosunku
do obiektów archeologicznych, przy jednoczesnym
uwzględnieniu
ustaleń
niniejszego
planu
miejscowego;
planie - należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe
i graficzne miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale;
powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę
powierzchniową na tym terenie;
powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię wszystkich obiektów kubaturowych
mierzoną po zewnętrznym obrysie murów
w poziomie parteru;
poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
terenu przed wejściem głównym do budynku,
niebędącym wejściem wyłącznie do pomieszczeń
gospodarczych lub pomieszczeń technicznych;
produkcji rzemieślniczej - należy przez to rozumieć
działalność produkcyjną przy zatrudnieniu do
50 pracowników oraz wielkości produkcji o zasięgu
i skali nieprzemysłowej;
przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego,
ochrony środowiska i przyrody, prawa wodnego,
dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami,
ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony
zabytków i opiece nad zabytkami oraz inne
regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym
terenie;
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19) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć
tereny komunikacji publicznej wraz z przyległymi
pierzejami zabudowy, łącznie z ich ścianami
szczytowymi;
20) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć taką funkcję, która obejmuje minimum
60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum
60% powierzchni terenu;
21) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to
rozumieć taką funkcję, która nie koliduje
z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub
wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie
więcej niż 40% powierzchni całkowitej obiektów
i nie więcej niż 40% powierzchni terenu;
22) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik
informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia
użytkowników drogi (na budynku, ogrodzeniu lub
wolnostojący), nie będący szyldem, znakiem
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub
znakiem informującym o obiektach użyteczności
publicznej;
23) studium - należy przez to rozumieć Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Grudziądza, przyjęte uchwałą
nr VIII/59/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
25 kwietnia 2007 r.;
24) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę lub
wywieszkę umieszczoną na froncie budynku,
podającą niezbędne informacje (np.: nazwa, rodzaj
działalności lub instytucji, dane właściciela, godziny
otwarcia itp.) o placówce mieszczącej się w danym
budynku lub na danej nieruchomości;
25) terenie - należy przez to rozumieć teren
funkcjonalny, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi,
posiadający
indywidualne
oznaczenie (numer porządkowy i symbol literowy)
oraz opisane ustaleniami planu przeznaczenie
i zasady zagospodarowania;
26) uciążliwości – należy przez to rozumieć emisję
wibracji, hałasu, pyłów, gazów, substancji, energii
i zapachów w zakresie stanowiącym naruszenie
interesów osób trzecich;
27) usługach - należy przez to rozumieć funkcje
wszelkiego rodzaju usług, w tym m.in. kultury,
nauki i oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej, administracji, finansów, ubezpieczeń,
bezpieczeństwa i porządku publicznego, turystyki,
gastronomii, rozrywki, sportu, rekreacji, łączności,
komunikacji, handlu oraz rzemiosła usługowego,
naprawczego
oraz
drobnej
wytwórczości
rzemieślniczej, które mogą występować w danym
terenie funkcjonalnym bez ograniczeń, o ile
w dalszych ustaleniach planu nie zostaną określone
szczegółowe zasady lub warunki ich występowania;
w rozumieniu niniejszego planu za usługi nie uważa
się warsztatów produkcji rzemieślniczej, stacji
obsługi pojazdów oraz stacji paliw i zewnętrznych
myjni samochodowych oraz usług komunalnych;
28) usługach handlu - należy przez to rozumieć funkcje
handlu prowadzone w formie i w obiektach, których
lokalizacja nie jest uwarunkowana wyznaczeniem
obszaru
ich
rozmieszczenia
w
Studium
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29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Grudziądza, jako obiektów
handlowych
o
powierzchni
sprzedażowej
przekraczającej wielkość określoną w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
usługach handlu wielkopowierzchniowego - należy
przez to rozumieć funkcje handlu prowadzone
w formie i w obiektach, których lokalizacja jest
uwarunkowana
wyznaczeniem
obszaru
ich
rozmieszczenia
w
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Grudziądza, jako obiektów handlowych
o powierzchni sprzedażowej przekraczającej
wielkość określoną w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze
zmianami);
właściwy organ ochrony zabytków – należy przez to
rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
lub
Miejskiego
Konserwatora Zabytków odpowiednio do ich
kompetencji;
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć udział (w %) powierzchni
biologicznie czynnej do powierzchni działki
budowlanej objętej inwestycją;
wskaźnik zabudowy – należy przez to rozumieć
udział (w %) powierzchni zabudowanej budynkami,
do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją;
wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub
jego części, znajdującym się na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej
powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie
z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją
osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad
tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych
pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji
przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi;
zabudowie lub nieruchomości zabytkowej – należy
przez to rozumieć zabudowę lub nieruchomość
wpisaną do ewidencji zabytków;
zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny
biologicznie czynne, które są zostały urządzane,
kształtowane i utrzymywane przez człowieka, a nie
są obszarami produkcji rolniczej lub leśnej;
zieleni niskiej – należy przez to rozumieć trawy,
krzewy i drzewa o wysokości do 2,0 m;
zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć wszelkiego
rodzaju wysokie krzewy i drzewa o wysokości
powyżej 2,0 m;
zielonych dachach - należy przez to rozumieć
stropodachy lub tarasy, urządzone są w sposób
zapewniający
naturalną
wegetację
roślin
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(w szczególności pnączy) na ich częściowej lub
całkowitej powierzchni.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4.1. Plan obejmuje łącznie obszar zabudowy
śródmiejskiej o powierzchni ok. 11,88 ha.
2. Ustalenia ogólne mają zastosowanie do całego
obszaru objętego planem o ile nie są sprzeczne
z ustaleniami szczegółowymi określonymi w Rozdziale 3.
3. W obszarze objętym planem występują
następujące funkcje zagospodarowania i użytkowania
terenów:
1) MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) U – usług;
3) UC
–
usług
z
udziałem
handlu
wielkopowierzchniowego;
4) ZP – zieleni urządzonej;
5) KDZ – dróg zbiorczych;
6) KDL – dróg lokalnych;
7) KDX – komunikacji pieszej i rowerowej;
8) WS - wody otwarte, płynące.
§ 5. Objaśnienie oznaczeń użytych na rysunku
planu:
1) skala projektu rysunku planu określona w formie
liczbowej i liniowej;
2) granice obszaru objętego planem;
3) granice geodezyjne działek gruntu (wg stanu na
dzień przystąpienia do opracowania projektu planu);
4) granice ochrony konserwatorskiej obejmujące
obszary i obiekty zabytkowe objęte ochroną
konserwatorską na podstawie ustaleń niniejszego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) strefę B1 - ochrony historycznego zespołu
zabudowy śródmiejskiej, w tym dawnego Rynku
Zbożowego (obecnie Al. 23-go Stycznia)
z fragmentami urządzonej zieleni publicznej,
b) strefę OW – ochrony archeologicznej,
c) istniejąca zabudowa zabytkowa objęta ochroną
na podstawie niniejszego planu (na podstawie
ewidencji zabytków);
5) (HPP) - dodatkowe oznaczenia terenów, dla których
ustala się ochronę historycznych podziałów
parcelacyjnych;
6) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
a) oznaczone linią ciągłą – poprowadzone po
śladzie granic geodezyjnych,
b) oznaczone linia przerywaną – wyznaczone na
rysunku planu, nie mające oparcia w granicach
geodezyjnych;
7) oznaczenie terenów, składające się z liczb i liter,
które określają:
a) kolejny porządkowy numer terenu wydzielonego
liniami rozgraniczającymi – oznaczenie cyfrowe,
b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe
zgodnie z §4, ust. 2,
c) jeżeli w symbolu terenu występują dwie funkcje
przedzielone ukośnikiem, to obie funkcje są
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równorzędne i mogą występować łącznie lub
samodzielnie,
d) jeżeli w symbolu terenu występują dwie funkcje
przedzielone myślnikiem, to funkcja znajdująca
się
po
myślniku
jest
przeznaczeniem
uzupełniającym,
e) symbol ustaleń dodatkowych podany w nawiasie,
zgodnie z wyjaśnieniami w ustaleniach planu;
8) (OPP) – dodatkowe oznaczenie obszarów
przestrzeni publicznych w postaci kompozycyjnych
osi widokowych, zgodnie z ustaleniami § 6.
9) „budynki postulowane do rozbiórki”- oznaczenie
budynków nie stanowi bezwzględnego nakazu ich
rozbiórki,
lecz
wskazanie
obiektów
substandardowych, które wymagają zdecydowanych
działań inwestycyjnych, polegających między
innymi na ich usunięciu, wyremontowaniu lub
przebudowie, przy czym działania te należy
bezwzględnie
podporządkować
warunkom
i zasadom zagospodarowania poszczególnych
terenów funkcjonalnych;
10) oznaczenia innych obiektów i elementów
zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym
elementów informacyjnych.
§ 6.1. Realizacja inwestycji w przestrzeniach
publicznych
wymaga
opracowania
koncepcji
zagospodarowania terenu uwzględniającej sposoby
„estetyzacji przestrzeni publicznej”.
2. Obszarami przestrzeni publicznej wyznaczonymi
w Studium jako kompozycyjne osie widokowe
historycznych
ciągów
ulicznych
(oznaczono
odpowiednio na rysunku planu) są:
1) Al. 23-go Stycznia;
2) ul. Toruńskiej;
3) ul. F. Focha;
4) ul. Kwiatowej.
3. Właściwy
organ
samorządu
gminnego
(w szczególności zarząd dróg oraz miejski konserwator
zabytków) w oparciu o ww. projekty koncepcyjne
zapewni
koordynację
i
spójność
estetyczną
i
kompozycyjną
poszczególnych
inwestycji
realizowanych przez samorząd gminny lub jednostki
jemu podległe oraz przez podmioty prywatne, wydając
wytyczne, opinie i uzgodnienia, wszystkim podmiotom,
które będą realizować inwestycje w obszarze przestrzeni
publicznych.
4. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 ma
zastosowanie dla inwestycji realizowanych przez
samorząd gminy lub jednostki jemu podległe, a także
realizowane w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.
5. Dla inwestycji innych niż wymienione w ust. 4,
obowiązuje nakaz wykorzystania już wykonanych
projektów koncepcyjnych jako źródło dodatkowych
wytycznych projektowych i realizacyjnych, przy czym
do czasu wykonania projektów koncepcyjnych
dopuszcza się ustalanie przez organa wymienione w ust.
3 wytycznych indywidualnych.
6. Projekty koncepcyjne „estetyzacji przestrzeni
publicznej” mają na celu określenie kompozycji
poszczególnych
obiektów
i
elementów
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zagospodarowania płaszczyzn poziomych (placów
i ulic), w tym między innymi:
1) rozmieszczenia obiektów i urządzeń małej
architektury,
a
w
szczególności
tablic
pamiątkowych, rzeźb plenerowych, pomników,
szyldów (wolno stojących oraz montowanych na
obiektach);
2) lokalizacji letnich kawiarenek, parkingów, aranżacji
zieleni, itp.;
3) kompozycji kolorystyk i wystroju (detali) elewacji
budynków (płaszczyzn pionowych przestrzeni
publicznych),
ze
wskazaniem
miejsc
dopuszczalnych lokalizacji szyldów.
7. Wyżej wymienione projekty koncepcyjne należy:
1) opracować
dla
całych
ciągów
ulicznych
w poszczególnych terenach funkcjonalnych;
2) uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków.
8. W przestrzeniach publicznych nakazuje się:
1) wykonywanie
projektów
technicznych
z odpowiednim uwzględnieniem wytycznych,
o których mowa w ust. 3;
2) wykonywanie remontów elewacji w sposób nie
powodujący
dysharmonii
kolorystycznej
i estetycznej pomiędzy poszczególnymi elewacjami
tego samego budynku jak również budynków
sąsiednich;
3) urządzenie miejsc na gromadzenie odpadów
komunalnych oraz urządzeń sanitarno-technicznych
w sposób nie naruszający kompozycji i estetyki
przestrzeni, np.: poprzez umieszczenie części
urządzeń pod ziemią i odpowiednią aranżację
otoczenia tych miejsc;
4) uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych,
starszych oraz dzieci.
9. W przestrzeniach publicznych zakazuje się
umieszczania
reklam
oraz
innych
urządzeń
mocowanych do ścian i dachów (będących w zasięgu
wzroku pieszego poruszającego się w obszarze
przestrzeni publicznej), takich jak np.: anteny,
klimatyzatory itp.
10. Dodatkowe
zasady
zagospodarowania
przestrzeni publicznych określone zostały odpowiednio
w ustaleniach szczegółowych, stosownie do specyfiki
danego terenu funkcjonalnego.
§ 7. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny górnicze;
2) nieruchomości uznane za niezbędne na cele
obronności
państwa
oraz
obiekty
ważne
i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności
państwa określone odrębnymi przepisami;
3) obszary wymagające rekultywacji;
4) obszary objęte ochroną prawną na podstawie
przepisów o ochronie przyrody;
5) obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie wpisu
do rejestru zabytków.
§ 8.1. Obszar objęty planem posiada kulturową
wartość historyczną i objęty zostaje w całości ochroną
na podstawie niniejszego planu miejscowego, poprzez
wyznaczenie (odpowiednie oznaczenie na rysunku
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planu) strefy ochrony konserwatorskiej B, oraz ochrony
archeologicznej OW.
2. Na obszarze objętym planem występują obiekty
(nieruchomości) zabytkowe (odpowiednio oznaczone na
rysunku planu), dla których ustala się dodatkowe zasady
ochrony na podstawie dalszych ustaleń niniejszego
planu.
3. W strefie ochrony konserwatorskiej B oraz OW
wymaga się zachowanie następujących zasad:
1) uzyskania wstępnej opinii konserwatorskiej mogą
wymagać:
a) wszelkie prace ziemne w granicach obszaru
objętego ochroną konserwatorską B1 i OW,
w celu stwierdzenia zakresu i rodzaju
niezbędnych badań archeologicznych,
b) wszelkie roboty budowlane dotyczące obiektów
i terenów objętych niniejszym planem,
c) projekty podziału lub scalania nieruchomości,
w zakresie ochrony historycznych podziałów
parcelacyjnych, zgodnie z ustaleniami pkt- u 4
niniejszego ustępu,
d) umieszczanie szyldów, w zakresie ich lokalizacji
oraz dostosowania do kompozycji przestrzennej
i architektonicznej danej przestrzeni (np.: do
wystroju elewacji, kształtu otworów okiennych
i drzwiowych, itp. detalu architektonicznego),
przy czym zakres opinii odnosić się może do
kolorystyki, sposobu i miejsca montażu szyldów;
2) wszelkie roboty budowlane dotyczące obiektów
i terenów wymagają:
a) uzgodnienia z właściwym organem ochrony
zabytków, w tym również w zakresie
przeprowadzenia ratowniczych archeologicznych
badań wykopaliskowych wyprzedzających nowa
formę zagospodarowania bądź nadzorów
archeologicznych w zależności od rodzaju
i zakresu inwestycji,
b) utrzymania
zasadniczych
proporcji
wysokościowych w pierzejach ulicznych
stanowiących osie widokowe,
c) dostosowania
zabudowy
plombowej
do
historycznych
kompozycji
przestrzennych
sąsiedniej zabudowy zabytkowej,
d) utrzymania podziału na bloki zabudowy
zabytkowej, a w obrębie tych bloków utrwalenia
podziałów parcelacyjnych
w elewacjach
i bryłach budynków oraz urządzenia wnętrz
bloków zabudowy stosownie do funkcji
wyznaczonej planem,
e) uporządkowania
zabudowy
oficynowej
i zapleczowej w blokach zabudowy z usunięciem
lub wymianą obiektów substandardowych,
w szczególności wskazanych w rysunku planu
jako „budynki postulowane do rozbiórki”;
przy zachowaniu jednoczesnym parametrów
wyznaczonych niniejszym planem;
3) nakaz zachowania przebiegu ulicy Kwiatowej
w wyznaczonych liniach rozgraniczających terenu
04KDL zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
4) nakaz
ochrony
historycznych
podziałów
parcelacyjnych w terenach oznaczonych na rysunku
planu dodatkowym symbolem (HPP) poprzez
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przywrócenie, zachowanie lub co najmniej ich
uczytelnienie:
a) w wystroju elewacji frontowych szczególnie
poprzez zastosowanie detali architektonicznych,
b) w
zagospodarowaniu
wnętrz
terenów
funkcjonalnych
poprzez
odpowiednie
ukształtowanie nowej lub istniejącej zabudowy
oraz
przez
odpowiednie
ukształtowanie
i urządzenie terenów zieleni z obiektami małej
architektury;
5) lokalizację, wielkość oraz formę szyldów należy
uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków;
6) zakazuje się lokalizacji reklam w całym obszarze
objętym planem;
7) zakaz budowy ogrodzeń, poza stosowanymi do
wydzielenia placyków gospodarczych, placów
zabaw dla dzieci itp.: urządzeń, których grodzenie
wymagane jest ze względu na bezpieczeństwo
i zdrowie ludzi, preferuje się łączenie ogrodzeń
z żywopłotami lub pnączami; zakaz nie dotyczy
wydzielania terenów kompozycjami roślinnymi, np.:
żywopłotami, szpalerami drzew, pergolami itp.;
8) Rów Hermana wraz ze strefą przybrzeżną należy
zachować jako otwarty ciek z zielenią towarzyszącą
z dopuszczeniem lokalizacji kładek dla komunikacji
pieszej lub rowerowej.
4. Niezależnie od zasad ochrony obowiązujących
w strefie ochrony B1/OW ustala się dodatkowe zasady
ochrony dla obiektów wpisanych do ewidencji
zabytków, jako nieruchomości zabytkowe, oznaczone
odpowiednio na rysunku planu:
1) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 50 – kamienica;
2) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 54 – oficyna;
3) ul. Focha nr 10 – kamienica;
4) ul. Focha nr 10 a – oficyna;
5) ul. Focha nr 12 – kamienica;
6) ul. Focha nr 16 – kamienica;
7) ul. Focha nr 18 – kamienica;
8) ul. Focha nr 20 – kamienica;
9) ul. Focha nr 22 – kamienica;
10) ul. Focha nr 24 – kamienica;
11) ul. Kwiatowa nr 3 – kamienica;
12) ul. Kwiatowa nr 5 – kamienica;
13) ul. Kwiatowa nr 7 – budynek usługowo-handlowy;
14) ul. Kwiatowa nr 8 – kamienica;
15) ul. Kwiatowa nr 10 – kamienica;
16) ul. Kwiatowa nr 12 – kamienica;
17) ul. Kwiatowa nr 13 A, B, C – kamienica;
18) ul. Kwiatowa nr 14 – kamienica;
19) ul. Kwiatowa nr 15 A, B – kamienica;
20) ul. Kwiatowa nr 16 – kamienica;
21) ul. Kwiatowa nr 17 – kamienica;
22) ul. Kwiatowa nr 18 – kamienica;
23) ul. Kwiatowa nr 19 - kamienica;
24) ul. Kwiatowa nr 19 A – oficyna;
25) ul. Kwiatowa nr 22 – kamienica;
26) ul. Kwiatowa nr 23/25 – kamienica;
27) ul. Kwiatowa nr 24 – kamienica;
28) ul. Kwiatowa nr 26 – kamienica;
29) ul. Kwiatowa nr 28 – kamienica;
30) ul. Kwiatowa nr 29-31 – kamienica;
31) ul. Toruńska nr 5 – kamienica;
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ul. Toruńska nr 7 – kamienica;
ul. Toruńska nr 9 – kamienica;
ul. Toruńska nr 11 – kamienica;
ul. Toruńska nr 13 – kamienica;
ul. Toruńska nr 15 – kamienica;
ul. Toruńska nr 17 – kamienica;
ul. Toruńska nr 19 – kamienica;
ul. Toruńska nr 25/27 – kamienica;
ul. Toruńska nr 29 – kamienica;
ul. Toruńska nr 31 – kamienica;
ul. Toruńska nr 33 – kamienica;
ul. Toruńska nr 33 C – kamienica;
kanał „Rów Hermana” wraz z mostami i zielenią
towarzyszącą;
46) urbanistyczne założenie ciągu Al.23-go Stycznia,
tzw. Rynku Zbożowego.
5. Dla nieruchomości, o których mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu poza obowiązkiem spełnienia
warunków według ustępu 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu,
ustala
się
odpowiednio
następujące
zasady
zagospodarowania i ochrony:
1) dopuszcza się przekształcenia funkcji użytkowej
budynków, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
planu,
2) należy zachować lub przywrócić historyczny wygląd
architektoniczny budynków w zakresie:
a) gabarytów budynku,
b) kształtu i pokrycia dachów,
c) kompozycji elewacji w zakresie detalu
architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości,
kształtu oraz proporcji otworów okiennych
i drzwiowych wraz ze stolarką,
d) wystroju klatek schodowych (wraz z historyczna
posadzką i stolarką),
e) nakazu uzupełnienia zabudowy w pierzejach
ulicznych,
f) nakaz
dostosowania
nowoprojektowanej
zabudowy w zakresie skali, bryły i formy
architektonicznej
(wysokość,
proporcje
wymiarów rzutów, pokrycie i kształty dachów,
ich układ w stosunku do drogi) do sąsiedniej,
istniejącej zabudowy objętej ochroną;
3) dopuszcza się nadbudowę budynków, o ile
w elewacjach zostanie uwidoczniona pierwotna
wysokości budynku, a ostateczna wysokość
budynku nie będzie wyższa od sąsiedniego budynku
(od strony pierzei ulicznej) więcej niż
o połowę kondygnacji;
4) w kamienicach frontowych – ewentualna wymiana
stolarki powinna mieć charakter odtworzeniowy
względem zachowanej oryginalnej stolarki lub
zachowanych
przekazów
ikonograficznych,
w pozostałych obiektach wymaga się co najmniej
zachowania podziałów pionowych i poziomych
okien;
5) zmiana parametrów geometrycznych i wymiarów
okien i drzwi – dopuszczalna wyłącznie w parterach
budynków lub poddaszach (szczególnie w związku
ze zmianą sposobu użytkowania) w uzgodnieniu
z miejskim konserwatorem zabytków;
6) nakaz przywrócenia nawierzchni kamiennych na
terenach komunikacyjnych, a w szczególności na
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
45)

– 51 –

Poz. 20

placach i jezdniach dróg wewnętrznych, przy czym
dopuszcza się stosownie innych materiałów
(imitujących
nawierzchnie
kamienne)
pod
warunkiem stosowania elementów o wymiarach
minimum 50 x 50 cm na chodnikach, a na ścieżkach
rowerowych
stosowania
elementów
drobnowymiarowych niefazowanych;
7) zakaz lokalizacji:
a) garaży wolnostojących i zblokowanych,
b) stacji i anten telefonii cyfrowej lub
c) innych wolnostojących masztów mogących
stanowić dominanty wysokościowe.
6. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji
inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące
roboty budowlane i ziemne są zobowiązane
zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace
mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie
powiadomić właściwy organ ochrony zabytków.
§ 9. Wymagania ochrony środowiska przyrodniczego
i krajobrazu:
1) obszar planu znajduje się chronionego obszaru
wysokiej ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) Nr 129 „Dolina rzeki dolna
Osa”;
2) kanał Rów Hermana należy utrzymać jako otwarty,
strefę wzdłuż kanału utrzymać jako aktywną
biologicznie z urządzonym ciągiem pieszym
i rowerowym z uzupełnieniem zielenią wysoką;
3) podczas prac projektowych oraz realizacji inwestycji
należy chronić istniejący wartościowy drzewostan,
a wycinkę dopuszczać w przypadkach określonych
w ustaleniach szczegółowych, przy czym ubytki
należy zrekompensować w formie nowych nasadzeń
w ilości i w miejscach (również poza granicami
planu) wskazanych przez właściwy organ ochrony
środowiska, który jednocześnie może nałożyć na
inwestora
zobowiązanie
do
utrzymywania
i pielęgnowania nasadzeń przez określony czas;
4) ile ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały nie
stanowią inaczej, w terenach ZP obowiązuje zakaz
wykonywania
prac
ziemnych
trwale
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
albo
budową,
odbudową,
utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych, lub
służących do rekreacji i wypoczynku mieszkańców
lub
innych
sposobów
zagospodarowania
określonych w ustaleniach szczegółowych.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad scaleń i podziałów:
1) w granicach planu nie występują wyznaczone
w Studium obszary wymagające przeprowadzenia
procedury scalenia i podziału nieruchomości;
2) stosownie
do
potrzeb
dopuszcza
się
przeprowadzenie procedury scaleń i podziałów
nieruchomości
z
uwzględnieniem
ustaleń
niniejszego planu;
3) podziału nieruchomości oraz procedurę scalenia
i podziału, można dokonywać na zasadach
określonych w przepisach odrębnych z zakresu
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gospodarki nieruchomościami z uwzględnieniem
ustaleń § 8 niniejszego planu;
4) nie ogranicza się parametrów wielkościowych
i geometrycznych dla działek geodezyjnych
wydzielanych na rzecz komunikacji i infrastruktury
technicznej, jak również w celu powiększenia
sąsiedniej nieruchomości.
§ 11. Zasady rozwiązań systemu infrastruktury:
1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej;
2) zakaz stosowania indywidualnych systemów
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków
sanitarnych;
3) nakaz
stosowania
systemów
grzewczych,
ograniczających
emisję
spalin
szczególnie
z indywidualnych kotłów, pieców kaflowych oraz
trzonów kuchennych opalanych węglem;
4) przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej na
warunkach uzyskanych od dysponentów sieci;
5) nowe sieci infrastruktury lokalizować w pasach
drogowych, a w przypadku braku takiej możliwości,
na
terenach
sąsiednich
w
uzgodnieniu
z właścicielem lub zarządzającym terenem;
6) docelowo należy wymienić napowietrzne linie
infrastruktury na przewody podziemne;
7) wody opadowe z dachów i powierzchni
utwardzonych
(placów,
zorganizowanych
parkingów, ciągów komunikacyjnych itp.), po
uprzednim podczyszczeniu, należy zagospodarować
w granicach terenu na potrzeby gospodarcze (np.
nawadnianie terenów zieleni) lub odprowadzić
poprzez kolektory deszczowe do sieci miejskiej;
8) nowe sieci infrastruktury lokalizować w pasach
drogowych, a w przypadku braku takiej możliwości,
na
terenach
sąsiednich
w
uzgodnieniu
z właścicielem lub zarządzającym terenem;
9) w terenach funkcjonalnych należy przewidzieć
miejsca na lokalizację kontenerów lub pojemników
do czasowego gromadzenia odpadów w granicach
działki lub terenu, z uwzględnieniem możliwości ich
segregacji.
§ 12. Zasady rozwiązań komunikacyjnych:
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem
stanowią drogi istniejące oraz projektowane drogi
wewnętrzne, w tym:
a) Al. 23-go Stycznia, w terenie 01KDZ - odcinek
drogi wojewódzkiej nr 402,
b) ul. F. Focha, w terenie 02KDZ leży w ciągu dróg
krajowych nr 55 oraz nr 16, których przebieg
docelowo ma zostać przeniesiony na Trasę
Średnicową (poza obszarem opracowania),
c) ul. Rapackiego, w terenie 03KDZ – droga
powiatowa nr 3136 C,
d) ul. Kwiatowa, w terenie 04KDL – droga gminna,
e) ul. Toruńska, w terenie 05KDL – droga
powiatowa nr 3144 C;
2) przebieg dróg wewnętrznych może być kształtowany
odpowiednio do potrzeb realizowanych inwestycji,
pod
warunkiem
opracowania
dokumentacji
przedstawiającej spójne rozwiązanie dla danego
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

terenu funkcjonalnego wraz z uwzględnieniem
powiązań z sąsiednimi terenami;
dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury
technicznej w pasach drogowych na zasadach
uzgodnionych z zarządzającym drogą;
lokalizacja nowych zjazdów - na warunkach
uzgodnionych z organem zarządzającym drogą,
z zastrzeżeniem spełnienia warunków i zasad
określonych niniejszym planem; zarząd dróg może
dopuścić
lokalizację
dodatkowych
zjazdów
indywidualnych,
ponad
ilości
wyznaczone
w ustaleniach szczegółowych, o ile zachowane
zostaną warunki techniczne oraz bezpieczeństwo
ruchu wynikające z przepisów odrębnych;
wydzielenie działek gruntu niezbędnych do
realizacji inwestycji drogowych należy dokonywać
z uwzględnieniem odpowiednich ustaleń § 10;
w przypadkach nieprzelotowego zakończenia drogi
należy wykonać plac do zawracania samochodów
zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi;
wszelkie projekty oraz roboty budowlane należy
wykonywać,
na
warunkach
uzgodnionych
z zarządcą danej drogi;
w realizacji poszczególnych obiektów i elementów
układu komunikacyjnego należy uwzględniać
obecne i przyszłe powiązania komunikacyjne
ciągów jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych,
zarówno
w
wyznaczonych
terenach
komunikacyjnych jak również w przyległych
terenach funkcjonalnych;
w ustalenia szczegółowych określono parametry
i warunki zagospodarowania poszczególnych
terenów funkcjonalnych, w tym terenów o funkcjach
komunikacyjnych, określając w szczególności
wskaźniki
i
warunki
zapewnienia
miejsc
parkingowych, oraz dostępności komunikacyjnej.

§ 13. W trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji należy odpowiednio uregulować stosunki
własnościowe nieruchomości w celu optymalizacji
przebiegu istniejących i projektowanych dróg oraz
infrastruktury technicznej, np. co najmniej poprzez
zapewnienie odpowiednich służebności gruntowych
przejazdu i przesyłu.
§ 14. Dla całego obszaru objętego planem ustala się
stawkę procentową w wysokości 30%, stanowiącą
podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 15.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 1UC-MW(HPP), 3U(HPP).
2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi handlu wielko powierzchniowego w terenie 1UC-MW(HPP),
b) usługi - w obydwu terenach;
2) przeznaczenie
uzupełniające
–
funkcja
mieszkaniowa wielorodzinna na maksymalnie
dwóch ostatnich kondygnacjach - w obydwu terenach.
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3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) koncepcje i projekty zagospodarowania oraz
zabudowy inwestycji w poszczególnych terenach
funkcjonalnych wymagają zaopiniowania przez
służby konserwatorskie i miejską komisję
urbanistyczno - architektoniczną,
2) wysokość zabudowy minimum 15,0 m (do gzymsu
zwieńczającego budynek, od strony terenów
komunikacyjnych), a maksimum 19,0 m (do
najwyższego punktu głównej kalenicy dachu);
3) występowanie funkcji mieszkalnych (z wyłączeniem
mieszkalnictwa zbiorowego), dopuszczalne od
trzeciej kondygnacji włącznie, przy czym nie należy
ich lokalizować bezpośrednio nad lokalami zajętymi
na działalność gastronomiczną i rozrywkową
(restauracje itp.);
4) frontowe elewacje nowej zabudowy terenu 1UCMW(HPP) (od ul. Toruńskiej i Al. 23-go Stycznia)
powinny:
a) nawiązywać do wyglądu elewacji zabudowy
istniejącej w tym miejscu przed 1945 r. (wzorce
rozwiązań
materiałowych
i
detalu
architektonicznego zaczerpnięte z materiałów
ikonograficznych) lub
b) harmonizować z sąsiadującą bezpośrednio
zabudową historyczną
- w przypadku
zastosowania współczesnej stylizacji architektonicznej
i nowoczesnych materiałów elewacyjnych;
5) nakaz
zastosowania
dachów
o
połaciach
wielospadowych od strony ul. Toruńskiej, natomiast
od Al. 23-Stycznia w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącego budynku dopuszcza się zastosowanie
dachów płaskich;
6) nakaz realizacji minimalnej liczby miejsc
parkingowych (MP) dla następujących funkcji:
a) usług (w tym handlu) – minimum 1MP na
60,0 m2 powierzchni całkowitej zabudowy
wykorzystywanej pod funkcje usług (w tym
handlu),
b) mieszkaniowej - minimum 1 stanowisko na
1 mieszkanie, przy czym spełnienie wymogu
można zbilansować w ramach obydwu terenów,
jeżeli będą one stanowiły całość funkcjonalnoprzestrzenną;
7) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio
przy granicach działek.
4. Dostępność komunikacyjna:
1) od ul. Toruńskiej wyłącznie wejścia i bramy dla
ruchu pieszego lub jako awaryjne wyjazdy
ewakuacyjne;
2) z Al. 23-go Stycznia z dopuszczeniem urządzenia
przejazdu bramnego;
3) z ul. Kwiatowej z dopuszczeniem urządzenia
przejazdu bramnego.
§ 16.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie
symbolami
2MW/U(HPP),
4MW/U(HPP)
5MW/U(HPP).
2. Przeznaczenie terenów: zespoły wielofunkcyjnej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przy zachowaniu
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udziału funkcji mieszkaniowych w minimum 50%
powierzchni
całkowitej
zabudowy
danego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do powierzchni
funkcji
mieszkaniowych
wlicza
się
również
powierzchnie przynależnych im miejsc postojowych
i garażowych urządzonych w danym budynku.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) linie rozgraniczające tereny stanowią jednocześnie
obowiązujące linie zabudowy dla zabudowy
pierzejowej;
2) wysokość zabudowy minimum 6,0 m (do gzymsu
zwieńczającego budynek, od strony terenów
komunikacyjnych), a maksimum 19,0 m (do
najwyższego punktu głównej kalenicy dachu),
z
zachowaniem
wytycznych
wynikających
z przepisów § 8;
3) występowanie funkcji mieszkalnych (z wyłączeniem
mieszkalnictwa
zbiorowego),
dopuszczalne
wyłącznie od drugiej kondygnacji włącznie, przy
czym nie należy ich lokalizować bezpośrednio nad
lokalami zajętymi na działalność gastronomiczną
i rozrywkową (restauracje itp.);
4) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio
przy granicy działek;
5) różnica w wysokości budynków sąsiadujących ze
sobą (na wspólnej granicy) nie powinna być większa
jak 3 m;
6) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
objętego inwestycją nie większy niż:
a) 80% - w terenie 2MW/U(HPP),
b) 60% - w terenach 4MW/U(HPP) 5MW/U(HPP);
7) udział powierzchni biologicznie czynnej również
(w tym również w formie np.: zielonych tarasów
(dachów), nasadzeń w pojemnikach itp.) do
powierzchni terenu nie mniejszy niż;
a) 10% - w terenie 2MW/U(HPP),
b) 25% - w terenach 4MW/U(HPP) 5MW/U(HPP);
8) obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc
postojowych dla poszczególnych zaprojektowanych
funkcji, przy czym wymaga się w szczególności
realizacji minimalnej liczby miejsc postojowych dla
następujących funkcji:
a) 1,0 MP na lokal mieszkalny,
b) usług (w tym handlu) – minimum 1MP na
100,0 m2 powierzchni całkowitej zabudowy
obejmującej te funkcje;
9) dopuszcza się budowę garaży, lub miejsc
parkingowych wyłącznie jako wbudowanych, w tym
również podziemnych;
10) w przypadku lokalizacji garaży podziemnych
dopuszcza się ich realizację na całym obszarze
działki, pod warunkiem urządzenia na ich dachach
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej;
11) w wewnętrznych placach (podwórkach) należy
urządzić miejsce na plac zabaw dla dzieci i miejsce
wypoczynku dla dorosłych, realizacja wymogu
wyłącznie w przypadku całkowitej wymiany zabudowy
na nową w granicach danej nieruchomości, lub
realizowanego nowego kwartału zabudowy;
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12) w terenie 5MW/U (HPP) należy urządzić minimum
dwa
zwarte
obszary
zieleni
rekreacyjno
wypoczynkowej o powierzchni minimum 1000 m2
każdy,
mające
powiązanie
komunikacyjne
i kompozycyjne z terenem 6ZP/WS-KDX;
13) w trakcie eksploatacji oraz prac projektowych
i realizacji inwestycji należy zapewnić utrzymanie
istniejących budowli ochronnych na terenie
funkcjonalnym 4 MW/U (HPP). Dotyczy to piwnic
budynków nr 56 i 56 b przy Al. 23 Stycznia wraz
z wyjściami ewakuacyjnymi typu tunelowego
i wyłazami typu kominkowego zlokalizowanymi
w obrębie wewnętrznych podwórek tych budynków.
4. Rozwiązania komunikacyjne:
1) dostępność komunikacyjna przez zjazdy (przejazdy
bramne) z ul. Al. 23-go Stycznia, ul. Kwiatowa,
ul. Toruńska, ul. F. Focha;
2) dopuszcza się urządzenie dróg wewnętrznych, które
mogą łączyć wewnętrzne place z układem dróg
gminnych, poprzez system przejazdów bramnych
lub parkingów (garaży wielostanowiskowych)
wbudowanych w zespoły zabudowy;
3) układ dróg wewnętrznych powinien spełniać
wymogi ochrony przeciwpożarowej.
§ 17.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 6ZP/WS-KDX.
2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - teren Rowu Hermana
z zielenią urządzoną;
2) przeznaczenie uzupełniające – ścieżka pieszorowerowa, z możliwością ruchu pojazdów
ratunkowych oraz technicznych związanych
z utrzymaniem Rowu Hermana.
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie urządzeń wodnych, historycznego biegu
kanału z konserwacją jego brzegów oraz zieleni
towarzyszącej;
2) zakaz przykrywania kanału;
3) dopuszcza się budowę kładek pieszych lub
odcinkowego przekrycia kanału w celu urządzenia
przejść pieszych - maksymalnie w dwóch miejscach;
4) zakaz odprowadzania ścieków do kanału, za
wyjątkiem wód deszczowych i roztopowych pod
warunkiem ich oczyszczenia zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych;
5) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu oraz
uzupełnienia zieleni wysokiej i niskiej w ciągu
projektowanej zieleni izolacyjnej wzdłuż rowu;
6) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz
organizowania miejsc parkingowych;
7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury jak ławki, śmietniki itp.;
8) dopuszcza się budowę urządzeń wodnych
z zachowaniem przepisów odrębnych;
9) należy zapewnić odpowiedni dostęp do kanału
w celu jego konserwacji;
10) dopuszcza się odcinkowe wygradzanie kanału
z uwagi na zachowanie warunków bezpieczeństwa
ludzi.
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4. Dostępność komunikacyjna z ul. F. Focha
i ul. Toruńskiej.
Rozdział 4
Tereny komunikacji
§ 18.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie
symbolami 01KDZ, 02KDZ, 03KDZ.
2. Tereny komunikacji miejskiej – drogi zbiorcze.
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenów:
1) adaptuje się istniejące pasy drogowe;
2) w terenie 01KDZ, 02KDZ – adaptuje się istniejącą
linię tramwajową;
3) szerokość pasów drogowych wyznaczona na
rysunku planu uwzględnia możliwość poszerzenia
pasa jezdni i przebudowy skrzyżowania;
4) adaptuje się istniejące zjazdy i zatoczki dla
przystanków autobusowych oraz istniejące parkingi;
5) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej
nie związanej z obsługą drogi;
6) zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy
kubaturowej, pomników lub urządzania nowych
układów i kompozycji zieleni i małej architektury
bez ustalenia ich lokalizacji i parametrów
techniczno-estetycznych na podstawie projektu
koncepcyjnego wykonanego zgodnie z ustaleniami § 6.
§ 19.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie
symbolem 04KDL i 05KDL.
2. Tereny komunikacji miejskiej – drogi lokalne
i dojazdowe.
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu:
1) adaptuje się istniejące drogi lokalne;
2) szerokość pasa drogowego wyznaczona na rysunku
planu;
3) w terenie 05 KDL – adaptuje się istniejącą linię
tramwajową dwutorową;
4) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury i zieleni urządzonej;
5) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej
nie związanej z obsługą drogi.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 20. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 22. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/80/09
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 października 2009 r.

„Centrum-Południe 2”, obejmującego obszar zawarty
między ulicami Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha
i Rowem Hermana nie wniesiono uwag w trybie
przepisów
art.
18
ustawy
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:
Na terenie objętym planem przewiduje się inwestycję
ujętą w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2009-2013: modernizację sieci tramwajowej na
ul. Toruńskiej. Przewidywany koszt całego zadania to
kwota 41.872.500,00 zł.
Zadanie będzie finansowane w części z budżetu
Miasta, pozostała część zostanie dofinansowana.

Rozstrzygnięcia
wymagane przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miejska Grudziądza postanawia, co następuje:
1. Do
projektu
miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego
pod

Poz. 20,21

planu
nazwą:
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UCHWAŁA Nr XXXIII/184/09
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Bukowiec.
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, 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) i art. 90 f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161,
Nr 273, poz. 2703, 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, 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 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/180/05 Rady Gminy
Bukowiec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Bukowiec (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 54,
poz. 1062), zmienionej uchwałą nr XXXV/277/06 Rady
Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2006 r. w sprawie

zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Bukowiec (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 136, poz. 2044), § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi 91,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Wszołek
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UCHWAŁA Nr XXXV/197/09
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bukowiec.
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, 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), art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753)
w związku z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753, Nr 99,
poz. 826) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra
środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe z punktem
obsługi mieszkańców dostępne dla mieszkańców,
z podaniem dni oraz godzin obsługi oraz bazą
techniczno-transportową z garażami, miejscami
postojowymi i punktem do mycia samochodów
w liczbie:
a) 1 garaż na 1 samochód, lub 1 miejsce postojowe
na 1 samochód,
b) przynajmniej
1
stanowisko
do
mycia
i dezynfekcji pojazdów i pojemników;
2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości
minimum 1 szt., przystosowane do bezpyłowego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,
zawierające co najmniej instalację umożliwiającą
odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
zgodnych z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Bukowiec oraz
Gminnym Planem Gospodarki Odpadami (GPGO);
3) posiadać środki transportu przystosowane do
odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym

ulegających biodegradacji, opisanych szczegółowo
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO);
4) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego
odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno
w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej,
zgodnie z zapisami GPGO;
5) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości
odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te
dane naliczanie ewentualnych indywidualnych
zniżek w opłatach;
6) posiadać
środki
techniczne
umożliwiające
przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną,
danych wymaganych przepisami w formacie xls lub
innym zgodnym z oprogramowaniem zainstalowanym
w Urzędzie Gminy.
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być
potwierdzone
odpowiednimi
dokumentami
w szczególności:
1) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego;
2) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje
się zaplecze techniczno-biurowe;
3) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura
potwierdzająca posiadanie środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem
technicznym.
§ 2.1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1,
obowiązany jest – uwzględniając zapisy wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu
gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów
komunalnych poprzez:
1) przekazywanie do kompostowni, z którą podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
oraz odpadów zielonych;
2) przekazywanie do zakładu, z którym podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów: makulatury, tworzyw sztucznych, metali,
szkła;
3) przekazywanie do zakładu, z którym podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) przekazywanie
do
podmiotu
posiadającego
wymagane prawem dokumenty, z którym podmiot
ma podpisaną umowę na odbiór zebranej
selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych
zawartych w odpadach komunalnych;
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5) przekazywanie do zakładu, z którym podmiot ma
podpisaną umowę na odbiór zebranych selektywnie
odpadów budowlanych z remontów;
6) składowanie na składowisku odpadów komunalnych,
odpadów komunalnych niepodlegających segregacji
– gminne składowisko odpadów komunalnych
w Tuszynkach.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1,
obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami do odzysku odpadów
komunalnych poprzez:
1) poddanie
ich
recyklingowi
organicznemu
(kompostowaniu) na kompostowniku, z którym
podmiot podpisał umowę;
2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie odzysku odpadów
komunalnych;
3) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi
technicznej, gwarantujących ciągłość świadczenia
usług;
4) zapewnienie mieszkańcom (zgodnie z zapisami
GPGO) odpowiedniej ilości różnobarwnych worków
z polietylenu lub pojemników na makulaturę,
tworzywa sztuczne, metale i szkło oraz odbiór ww.
worków z posesji.

Poz. 22,23

postojowymi i punktami do mycia samochodów
w liczbie:
a) 1 garaż na 1 samochód, lub 1 miejsce postojowe
na 1 samochód,
b) przynajmniej
1
stanowisko
do
mycia
i dezynfekcji pojazdu asenizacyjnego;
2) posiadać
sprzęt
samochodowy
(pojazdy
asenizacyjne) i obsługę techniczną, gwarantujące
ciągłość
świadczenia
usług i
posiadające
jednocześnie możliwość opróżnienia zbiornika
bezodpływowego, ze względu na trudności
z dojazdem, z odległości minimum 10 m, zgodnie
z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi
wymaganiami
rozporządzenia
ministra
infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
3) posiadać umowę na odbiór nieczystości ciekłych
z punktem zlewnym ścieków dowożonych, lub
posiadać, zarządzać lub w inny sposób władać
punktem zlewnym ścieków dowożonych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci
bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Karpus
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UCHWAŁA Nr XXXII/201/09
RADY GMINY w OSIEKU
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób
prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę
Osiek i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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.) oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala sie, co następuje:

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.).
2. Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa bez
bliższego określenia o podmiocie prowadzącym –
należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 1.1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania
dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania dla:
1) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki;
2) niepublicznych przedszkoli;
3) osób prowadzących wychowanie przedszkolne
w formach, k których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września

§ 2. Podstawę obliczenia dotacji dla szkół,
o których mowa w § 1 pkt 1, stanowi wysokość kwoty
przewidzianej na jednego ucznia typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
prze gminę oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole
podwyższona o 25%.
§ 3.1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli,
o których mowa w § 1 pkt 2, stanowi 75% ustalonych
w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na
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jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego,
jest
to
wysokość
kwoty przewidzianej
na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę oraz rzeczywista liczba
uczniów w przedszkolu.
2. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do określenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego.
§ 4.1. Podstawę obliczenia dotacji dla osób
prowadzących wychowanie przedszkolne w formach,
o których mowa w § 1 pkt 3, stanowi 40% ustalonych
w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na
jednego ucznia oraz rzeczywista liczba uczniów.
2. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do określenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego.
§ 5.1. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu
prowadzącego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji podmiot
prowadzący zobowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy w Osieku nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Zakres danych, które powinien zawierać wniosek
o udzielenie dotacji, określa wzór wniosku stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
4. Dane
zawarte
we
wniosku
podlegają
sprawdzeniu przez inspektora do spraw oświaty
w Urzędzie Gminy w Osieku.
§ 6.1. Podmiot prowadzący przekazuje Wójtowi
Gminy, nie później niż do 10 każdego miesiąca
informację:
1) w przypadku szkoły - o rzeczywistej liczbie uczniów
wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który
przysługuje dotacja;
2) w przypadku przedszkola - o rzeczywistej liczbie
uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za
który przysługuje dotacja, w tym uczniów
niepełnosprawnych oraz uczniów niebędących
mieszkańcami gminy;
3) w przypadku niepublicznej formy wychowania
przedszkolnego - o rzeczywistej liczbie uczniów wg
stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który
przysługuje dotacja oraz uczniów niebędących
mieszkańcami gminy.
2. Dotacja płatna jest w miesięcznych ratach
w terminie do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc na
rachunek bankowy placówki.
3. Dotacji udziela Wójt Gminy.
4. Wójt Gminy przekazuje kolejną ratę dotacji
w wysokości uwzględniającej rzeczywistą liczbę
uczniów.
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§ 7.1. Podmiot prowadzący przekazuje Wójtowi
Gminy, nie później niż do 15 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału – rozliczenie
z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę
otrzymanej dotacji za okres od początku roku
kalendarzowego, do końca danego kwartału oraz
przeznaczenie
wykorzystanych
środków.
Wzór
rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 8.1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy
w Osieku mogą przeprowadzić kontrolę prawidłowości
wykorzystania dotacji.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest
zarządzenie Wójta Gminy określające: nazwę (imię
i nazwisko) i adres kontrolowanego, przedmiot i zakres
kontroli,
imiona
i
nazwiska
pracowników
upoważnionych do jej przeprowadzenia oraz termin
rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
3. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji obejmować może przeznaczenie środków
z otrzymanej dotacji na wydatki bieżące placówki.
Kontrolą może być objęta zgodność ze stanem
faktycznym
liczby
uczniów
wykazywanych
w informacjach, o których mowa w § 6.
§ 9. Dotacja niewykorzystana w całości lub części,
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w terminie
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Traci moc uchwała nr IX/52/07 z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Czachowski
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UCHWAŁA Nr XXVI/166/2009
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Zakrzewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h i 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. 9 ust. 1 i 2, art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)2 uchwala
się, co następuje:

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wanda Dzioba
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, 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 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

§ 1. W Statucie Domu Kultury w Zakrzewie
nadanym uchwałą nr VIII/57/2007 Rady Gminy
Zakrzewo z dnia 30 października 2007 r. (Dziennik
Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 grudnia 2007 r. Nr 135, poz. 2071)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 skreśla się punkt 3;
2) w § 9 skreśla się punkt 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zakrzewo.
24
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UCHWAŁA Nr XXII/149/2009
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800) – po zaopiniowaniu przez
Związki Zawodowe, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowniki za
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez te placówki, oraz
realizacji innych zadań statutowych.
§ 2. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli,
utworzony na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty
Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych przeznacza się na nagrody dla

nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze, w tym:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektorów szkół i przedszkola;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta.
§ 3.1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
dyrektorowi przedszkola lub szkoły za osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych
zadań statutowych szkoły przy spełnianiu, w przypadku
nauczyciela co najmniej 3 z następujących kryteriów,
a w przypadku dyrektora spełniania co najmniej 4
z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
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w zawodach okręgowych lub ogólnopolskich,
ogólnopolskich
olimpiad
przedmiotowych,
zajęciem przez
uczniów I-III
miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) odnosi sukcesy w pracy wychowawczej w klasie,
szkole lub przedszkolu, w szczególności przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
f) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym
z
rodzin
ubogich
lub
patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną
organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) organizuje i rozwija formy współdziałania
rodziców w życiu szkoły lub placówki,
e) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie
zajęć organizowanych na terenie szkoły jak
i poza szkołą;
3) w zakresie działalności na rzecz podniesienia jakości
swojej pracy i jakości pracy szkoły lub przedszkola:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi
nauczycielami,
c) prowadzi dodatkowe zajęcia z uczniami, nie
wynikające z przydziału obowiązków,
d) diagnozuje sytuację dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą oraz w razie potrzeby podejmuje
działania naprawcze,
e) promuje szkołę lub przedszkole w środowisku,
f) podejmuje działania na rzecz pozyskania
dodatkowych funduszy na usprawnienie działań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) w zakresie pracy pozaszkolnej:
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a) prowadzi przedsięwzięcia integrujące szkołę lub
placówkę ze środowiskiem lokalnym,
b) aktywnie udziela się w działalności organizacji,
stowarzyszeń oraz komisji problemowych,
działających na rzecz edukacji, kultury, sportu,
bezpieczeństwa, opieki społecznej oraz pracę
samorządu na rzecz środowisk: lokalnego
i nauczycielskiego.
2. Nagrody przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 1 –
dyrektorzy szkół i dyrektor przedszkola;
2) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 2 – Wójt.
3. Wnioski o nagrodę Wójta lub dyrektora szkoły
i dyrektora przedszkola mogą składać:
1) organy szkoły;
2) Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty dla
dyrektorów szkół i przedszkola.
4. Wnioski o nagrodę Wójta składa się w Urzędzie
Gminy, a o nagrodę dyrektora odpowiednio w szkole
lub w przedszkolu.
5. Wójt oraz dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola
może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
6. Wnioski, o których mowa należy składać do
20 września każdego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Gajewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2
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UCHWAŁA Nr XXII/150/2009
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 17 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, 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,
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 216, poz. 1370; z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458),
uchwala się, co następuje:

udokumentowanych wydatków poniesionych na cele
edukacyjne, wskazane w § 3 ust. 1 regulaminu”.
„2b. Dokumentami
potwierdzającymi
poniesienie
wydatków, o których mowa w ust. 2a, są faktury bądź
rachunki uproszczone wystawione na rodzica (opiekuna
prawnego
lub
pełnoletniego
ucznia/słuchacza)
wystawione z datą począwszy od 1 września danego
roku, z wyłączeniem wydatków, poniesionych na zakup
podręczników,
pomocy
dydaktycznych,
ubioru
sportowego. W tym wypadku dokumenty mogą być
wystawione z datą począwszy od 1 lipca danego roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. W
załączniku
nr
1
do
uchwały
nr XVII/102/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia
24 marca 2005 r. oraz w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale III.
Zasady i warunki przyznawania stypendium i zasiłku
szkolnego w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b
w brzmieniu: „2a. Stypendium szkolne przyznaje się
w formie całkowitej lub częściowej refundacji

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Gajewski
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UCHWAŁA Nr XXX/193/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu oraz zasad zwrotu
wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.
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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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.17 ust.1 pkt.15, art.44, art. 96 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Decyzję w sprawie poniesienia kosztów
pogrzebu przez gminę podejmuje Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w przypadku gdy:
1) zmarły nie był ubezpieczony i nie przysługuje
zasiłek pogrzebowy,

2) zmarły nie posiada rodziny, która zajęłaby się
przygotowaniem pogrzebu.
§ 2. W ramach pogrzebu dokonywane
następujące usługi:
1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem,
2) zakup trumny, krzyża i tabliczki nagrobkowej,
3) przygotowanie ciała do pochówku,
4) zakup odpowiedniego ubrania i obuwia,
5) pokrycie kosztów chłodni i prosektorium,
6) transport zwłok,
7) usługi grabarza,
8) posługa religijna,
9) opłacenie kwatery na cmentarzu.

są

§ 3. Koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek nie
może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego
określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.
zm.)

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2
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§ 4. Zwrot wydatków poniesionych na usługi
pogrzebowe nastąpi według następujących zasad:
1) jeżeli
przysługuje
zasiłek
pogrzebowy
z ubezpieczenia społecznego wydatki pokrywa się
w całości z tego zasiłku,
2) jeżeli zmarły pozostawił spadek, wydatki pokrywa
się w części lub w całości z masy spadkowej;
obowiązek
zwrotu
kosztów
pogrzebu
zorganizowanego
przez
Ośrodek
obciąża
spadkobierców zmarłego,
3) koszty pogrzebu pokrywa sie w całości z budżetu
gminy w przypadku, gdy zmarły nie był
ubezpieczony i nie pozostawił żadnego majątku.

Poz. 27,28

występuje do spadkobierców zmarłego z wnioskiem
o pokrycie kosztów pogrzebu. Do wniosku dołącza się
kopie dokumentów potwierdzających poniesione
koszty. W przypadku uchylania się spadkobierców od
ciążącego na nich obowiązku Ośrodek występuje
o zwrot kosztów sprawionego pogrzebu na drogę
sądową.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Warlubie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5.1. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1
Ośrodek
występuje
do
właściwego
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie
zasiłku pogrzebowego. Do wniosku dołącz się kopie
dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
2. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2
Ośrodek po otrzymaniu wiadomości o otwarciu spadku

Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
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UCHWAŁA Nr XXX/194/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i 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) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227 i 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Znosi się status pomnika przyrody głogów
dwuszyjkowych (2 szt.), położonych w miejscowości
Warlubie, na działce nr 3289/12, obręb geodezyjny
Płochocin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Osie.
2. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje
z uwagi na fakt, że przedmiot ochrony uległ zniszczeniu
w wyniku silnych wiatrów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2
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Poz. 29,30
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UCHWAŁA Nr XXV/173/09
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 24 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:

do 180% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt b
rozporządzenia wymienionego w pkt.1,
3) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 66%
kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
stypendium szkolne ustala się w wysokości
miesięcznej od 80% do 140% kwoty, o której mowa
w § 1 ust. 3 pkt b rozporządzenia wymienionego
w pkt. 1.”

§ 1. W uchwale Nr III/13/06 Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia
26 stycznia 2007 r. Nr 11, poz. 155) § 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie: „§ 2.2. Wysokość miesięcznego stypendium
szkolnego w danym roku szkolnym ustala się
w następujący sposób:
1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
33% kwoty kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, stypendium szkolne ustala się
w wysokości miesięcznej od 160% do 200% kwoty,
o której mowa w § 1 ust. 3 pkt b rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby
uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058),
2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 33%
i nie jest większy niż 66% kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium
szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 120%

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia
1 listopada 2009 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Domański
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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
i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,
poz. 458.
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UCHWAŁA Nr XXXI/198/2009r.
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 25 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim
i nadania mu statutu.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 17
ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.
zm.) i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej nr III/20/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia
Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu
Kujawskim i nadania mu statutu (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 108, poz. 1504 i z 2005 r. Nr 34, poz. 663)
załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz w BIP.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2

załącznik do
uchwały nr XXXI/198/09
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 25 listopada 2009 r.
Statut
Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu
Kujawskim
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany
w dalej BOPS, jest jednostką organizacyjną gminy
w formie finansowej samobilansującej jednostki
budżetowej, utworzoną celem realizacji zadań własnych
i zleconych gminie z zakresu szeroko rozumianej
pomocy społecznej.
2. BOPS działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
8) ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego, Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz.U. Nr 27, poz. 259 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze
zm.);
11) niniejszego statutu.
§ 2.1. Siedzibą BOPS jest Brześć Kujawski.
2. BOPS działa w granicach administracyjnych
gminy Brześć Kujawski.
3. BOPS używa pieczęci określonych odrębnymi
przepisami.
4. Nadzór nad działalnością BOPS sprawuje Rada
Miejska, Burmistrz Brześcia Kujawskiego oraz
w przypadku zadań zleconych – administracja rządowa.
Rozdział 2
Zakres działalności
§ 3. BOPS realizuje zadania w zakresie pomocy
społecznej:
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Poz. 30

1)
2)
3)
4)

własne;
własne o charakterze obowiązkowym;
zlecone gminie przez administrację rządową;
wynikające z ustaw szczególnych.

§ 4. BOPS realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej polegające w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
świadczeń;
2) pracy socjalnej:
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury
socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji
zadań
wynikających
z
potrzeb
społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samooceny w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§ 5.1. BOPS realizuje zadania własne gminy
o charakterze obowiązkowym, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania
problemów
społecznych
ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
w formie biletu kredytowego;
9) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub
ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) pracę socjalną;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z
wyłączeniem
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego,
mieszkań chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
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15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie
do
domu
pomocy
społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie
jej właściwemu wojewodzie, również w wersji
elektronicznej,
z
zastosowaniem
systemu
informatycznego.
2. BOPS realizuje zadania własne gminy, w tym:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz
pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnianie miejsc w domach
pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizację programów
osłonowych.
3. BOPS realizuje zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej, w tym:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym w miejscu zamieszkania;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną;
5) realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych
oraz
rozwój
specjalistycznego
wsparcia;
6) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
8) realizacja
zadań
dotyczących
dłużników
alimentacyjnych.
§ 6.1. BOPS realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej we współpracy z działającymi na terenie
gminy instytucjami społecznymi, kościołem katolickim,
innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami
fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami pożytku
publicznego.
2. W realizacji zadań BOPS współdziała
z samorządem wojewódzkim i powiatowym,
z administracją rządowa w województwie, oraz
z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
i innymi instytucjami pomocy społecznej z poza terenu
gminy.
3. BOPS może zlecać realizację zadań innym
podmiotom na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
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4. BOPS opracowuje i wdraża lokalne programy
pomocy zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 7.1. Kierownik BOPS działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Radę
Miejską
i
Burmistrza
Brześcia
Kujawskiego
odpowiadając za realizację zadań statutowych
i budżetowych
2. Do czynności przekraczających zakres określony
pełnomocnictwem wymagana jest odrębna zgoda
udzielającego pełnomocnictwa.
3. Kierownika BOPS zatrudnia Burmistrz, który
jest jego zwierzchnikiem służbowym.
4. W razie nieobecności Kierownika zadania
związane z bieżącym zarządzaniem BOPS wykonuje
pracownik upoważniony przez Kierownika.
5. BOPS jest pracodawcą dla Kierownika
i pracowników BOPS.
6. Kierownik reprezentuje BOPS na zewnątrz
i wobec pracowników.
§ 8. Do zadań Kierownika BOPS należy
w szczególności:
1) określenie organizacji wewnętrznej ośrodka
i nadanie mu regulaminu organizacyjnego
uzgodnionego
z
Burmistrzem
Brześcia
Kujawskiego;
2) dobór kadr, podział zadań i nadzór nad ich
realizacją;
3) realizacja zadań określonych statutem;
4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i przepisów
o zamówieniach publicznych;
5) opracowywanie i realizacja planów rzeczowofinansowych;
6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników;
7) zapewnienie BOPS obsługi administracyjnej
i finansowej.
§ 9. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka
określają
przepisy
dotyczące
pracowników
samorządowych.
§ 10. Dla realizacji świadczeń rodzinnych Kierownik
BOPS wyodrębnia osobną komórkę organizacyjną.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa i mienie
§ 11. BOPS prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach
obowiązujących
w
samorządowych
jednostkach organizacyjnych.
§ 12.1. W zakresie zadań własnych działalność
BOPS jest finansowana ze środków budżetu gminy.
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2. Podstawą gospodarki finansowej BOPS jest
roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 13. W
zakresie
prowadzenia
gospodarki
finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem
BOPS kieruje się zasadami rzetelności, efektywności
i celowości ich wykorzystania.

§ 15.1. W sprawach nie uregulowanych Statutem
mają zastosowanie przepisy prawa w sprawach pomocy
społecznej, o samorządzie gminnym, Statutu Gminy
Brześć Kujawski albo przepisy szczególne.
2. Zmiany Statutu następują w trybie wymagalnym
dla jego uchwalenia

§ 14. BOPS prowadzi własną obsługę finansowoksięgową oraz posiada i prowadzi odrębny rachunek
bankowy.
30

31
31

POROZUMIENIE
z dnia 3 grudnia 2009 r.
zawarte w Świeciu pomiędzy gminą Świecie
reprezentowaną przez Pana Tadeusza Pogodę –
Burmistrza Świecia
a gminą Tuchola reprezentowaną przez Pana Tadeusza
Kowalskiego – Burmistrza Tucholi.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w następstwie podjęcia przez
Radę Miejską w Świeciu uchwały nr 274/09 z dnia
3 grudnia 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia
międzygminnego pomiędzy gminą Świecie a gminą
Tuchola w sprawie zapewnienia miejsc pobytu dla osób
bezdomnych oraz w następstwie podjęcia przez Radę
Miejską w Tucholi uchwały nr XL/370/09 z dnia
20 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy gminą Tuchola a gminą
Świecie w sprawie określenia zasad korzystania przez
bezdomnych mieszkańców gminy Tuchola ze
Schroniska dla Bezdomnych z siedzibą w Świeciu przy
ulicy Ogrodowej 9B
osoby reprezentujące strony porozumienia oświadczają,
że zawierają porozumienie na warunkach określonych
w kolejnych postanowieniach:
§ 1.1. Gmina Świecie zobowiązuje się do
rezerwowania dwóch miejsc całodobowego pobytu
w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu przy ulicy
Ogrodowej 9B dla bezdomnych mieszkańców gminy
Tuchola.
2. Pobyt obejmuje miejsce noclegowe, pracę
socjalną ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów,
pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych,
możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego,
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowania
do podjęcia leczenia odwykowego.
§ 2.1. Ustala się, że gmina Tuchola będzie tytułem
rezerwacji miejsc ponosiła odpłatność odpowiadającą
pełnemu kosztowi utrzymania dwóch miejsc
w Schronisku wyliczoną zgodnie z załącznikiem nr 2
uchwały nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia
24 września 2009 r. w sprawie ustalenia w zakresie
zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za świadczenia w formie pobytu
w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminę
Świecie.
2. W przypadku umieszczenia osoby bezdomnej
z gminy Tuchola w Schronisku odpłatność za pobyt
będzie naliczana zgodnie z zasadami określonymi
w załączniku nr 2 uchwały, o której mowa w punkcie 1.
Pozostałą kwotę do pełnego kosztu utrzymania miejsca
w Schronisku ponosi gmina Tuchola.
§ 3.1. Osoba bezdomna skierowana przez gminę
Tuchola podczas pobytu zobowiązana jest do
przestrzegania
obowiązującego
w
Schronisku
Regulaminu.
2. W przypadku łamania zasad Regulaminu
Schroniska osoba bezdomna zostanie z niego wydalona.
§ 4.1. Gmina Tuchola zobowiązuje się do
przekazywania należności, o której mowa w § 2
Porozumienia do 5 dnia następnego miesiąca po
miesiącu objętym rezerwacją przelewem na konto
gminy Świecie.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za
dwa kolejne miesiące gminie Świecie przysługiwać
będzie prawo do odstąpienia od Porozumienia ze
skutkiem na ostatni dzień drugiego miesiąca, w którym
gmina Tuchola popadnie w zwłokę.
3. Wszelkie opóźnienia w regulowaniu należności
wynikających z Porozumienia skutkować będą
obowiązkiem naliczania odsetek w wysokości
ustawowej.
§ 5.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony obejmujący okres od dnia podjęcia
stosownych uchwał przez Rady Miejskie stron
Porozumienia do 30 kwietnia 2010 r.
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia
terminu związania niniejszym Porozumieniem o ile
uznają to za konieczne z punktu widzenia celów
w jakich zostało ono zawarte.
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§ 6. Wszelkie zmiany do Porozumienia muszą mieć
formę pisemną w postaci aneksu.
Gmina Tuchola:

Gmina Świecie:

Burmistrz
Tadeusz Kowalski

Burmistrz
Tadeusz Pogoda
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