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UCHWAŁA Nr XLII/369/2009
RADY POWIATU w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200 poz. 1688;
Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568;
Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 7a ust. 1
i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r. 96, poz. 874; Dz.U.
z 2003 r. Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 96; Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2598; Dz.U.
z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Dz.U. z 2005 r. Nr 132,
poz. 1111; Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; Dz.U.
2009 r. Nr 62, poz. 504), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r.
Nr 137, poz. 639; Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770;
Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1078; Dz.U. z 1997 r.
Nr 106, poz. 680; Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668;
Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1106; Dz.U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 117; Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 839; Dz.U. z 1997
r. Nr 121, poz. 769; Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178;
Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 43), art. 37 ust 1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 64, poz. 448; Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 970;
Dz.U. z 2007 r. Nr 34, poz. 206; Dz.U. z 2007 r. Nr 171,
poz. 1208), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady, tryb przyznawania oraz
wysokość nagród dla osób szczególnie promujących
powiat nakielski za osiągnięcia w następujących
dziedzinach:
1) twórczości artystycznej, upowszechnienia kultury
i sztuki;
2) sportu.
§ 2. Nagrody są przyznawane za osiągnięcia, które
nastąpiły w okresie poprzedniego roku kalendarzowego.
§ 3. Nagrody są przyznawane przez Zarząd Powiatu
corocznie.
§ 4. Wnioski o przyznanie nagród składa się do
Zarządu Powiatu w terminie od 1 stycznia do
31 stycznia każdego roku, za osiągnięcia roku
poprzedniego, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 5. Wnioski w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechnienia kultury i sztuki, opiniowane są przez
Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu, w skład której
wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) Zarządu Powiatu;
2) Referatu Promocji;
3) Środowiska artystycznego, kulturalnego.
§ 6. Wnioski w dziedzinie sportu opiniowane są
przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu, w skład
której wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) Zarządu Powiatu;
2) Referatu Promocji;
3) Środowiska sportowego.
§ 7.1. Komisje określone w § 5 i 6 dokonują oceny
formalnej
wniosków
oraz
formułują
opinie
merytoryczne.
2. Komisja może na swoje posiedzenie zaprosić
wnioskodawcę oraz ekspertów z głosem doradczym.
3. Opinie merytoryczne nie są wiążące dla Zarządu
Powiatu.
§ 8.1. Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej
z puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
powiatu nakielskiego.
2. Wysokość i ilość nagród ustalana jest przez
Zarząd Powiatu, na podstawie wniosków pozytywnie
zaopiniowanych przez Komisje, o których mowa w § 5
i 6.
§ 9.1. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą
wystąpić:
1) instytucje kultury;
2) szkoły;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze
i kulturalne;
5) stowarzyszenia, kluby i organizacje sportowe.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien
zawierać dane osobowe kandydata do nagrody,
dokumentację dotychczasowych osiągnięć kandydata
potwierdzającą udział w konkursach, koncertach,
katalogi wystaw, reprodukcje prac, recenzje, opinie
nauczycieli, krytyków, specjalistów w danej dziedzinie,
opis zamierzeń artystycznych oraz uzasadnienie
wniosku, a w przypadku sportowców dodatkowo opinię
trenera prowadzącego zawodnika lub dyrektora szkoły.
§ 10.1. Kandydaci do nagrody powinni spełniać co
najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki –
zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla
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wojewódzkiego,
ogólnopolskiego
lub
międzynarodowego oraz uczestnicy koncertów i
wystaw
wojewódzkich,
ogólnopolskich
lub
międzynarodowych;
2) w dziedzinie sportu:
a) medaliści Mistrzostw Polski lub Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży,
b) członkowie kadry narodowej – młodzieżowców,
c) reprezentanci wytypowani przez właściwy Polski
Związek Sportowy do startów na Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata
lub
Pucharze
Europy,
Akademickich
Mistrzostwach Świata,
d) medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy, Pucharu Świata lub Pucharu Europy,
Akademickich Mistrzostw Świata
e) reprezentanci zawodów sportowych o zasięgu
wojewódzkim,
ogólnopolskim
lub
międzynarodowym.
2. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd Powiatu
może przyznać specjalną nagrodę osobie, która nie
spełnia kryteriów określonych w ust. 1. Przyznanie

Poz. 32,33

nagrody wymaga szczególnego uzasadnienia podstaw
jej przyznania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 12. Traci moc uchwała nr XXII/143/2008 Rady
Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki, oświaty
i nauki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe
mieszkańców powiatu nakielskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Waleryś-Masiak
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UCHWAŁA Nr VIII/95/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U.
Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113
poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U.
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U
Nr 175 poz. 1457, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Dz.U. Nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U.
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111,
Dz.U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52
poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,
239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz
art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319,
Dz.U. Nr 104 poz. 708, Dz.U. Nr 187 poz. 1381, Dz.U.
Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz.U. Nr 249 poz. 1832,
z 2007 r. Dz.U. Nr 82 poz. 560, Dz.U. Nr 88 poz. 587,
Dz.U. Nr 115 poz. 791, Dz.U. Nr 140 poz. 984,
z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Dz.U. Nr 209
poz. 1317, Dz.U. Nr 216 poz. 1370, Dz.U. Nr 227
poz. 1505, z 2009 r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 72
poz. 619, Dz.U. Nr 79 poz. 666, Dz.U. Nr 62 poz. 504),
w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na
2010 r. w wysokości 40 963 288 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 36 604 486 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 4 358 802 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2010 r. w wysokości 52 625 778 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 27 013 929 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 25 611 849 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się:
1) limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne
w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 720 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 662 490 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
5 100 000 zł,
2) kredytów – 5 900 000 zł,
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3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na
rachunku
bieżącym
budżetu
gminy,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
– 662 490 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych
przychodów 15 473 093 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 3 810 603 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
9 513 580 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych 802 500 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego.
1) przychody 10 740 500 zł;
2) wydatki 10 740 500 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz
dotacji celowych na inwestycje dla zakładów
budżetowych określa załącznik nr 8.
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
1) przychody 43 860 zł;
2) wydatki 43 860 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
w kwocie 11 000 000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania
zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, określonych w załączniku nr 3;
2) na
finansowanie
programów
i
projektów
realizowanych ze środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków
pochodzących
ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi,
określonych
w załączniku nr 4;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
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§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości
3 000 000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 11 000 000 zł;
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w zakresie wydatków bieżących.
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych do dokonywania zmian w planie
finansowym rachunku dochodów własnych.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym
i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.
§ 12. Określa się wysokość sumy, do której Wójt
może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę
3 500 000 zł.
§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
1) przychody w wysokości 120 000 zł,
2) wydatki w wysokości 170 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 14.1. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129 100 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Ustala się wydatki w kwocie 30 900 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 80 000 zł;
2) celową w wysokości – 325 000 zł;
z przeznaczeniem na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie - 25 000zł,
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000zł,
c) na zmiany organizacyjne związane z oddaniem
do użytku basenu i placów zabaw- 150 000 zł.
§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości 2 238 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
i 11a.
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
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rządowej w wysokości 1 000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12.
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody – 90 000 zł,
b) wydatki – 1 939 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 13;
3) dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
20 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia
wydatków z podziałem kwot oraz określeniem
przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu
i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 r. i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 18.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę
finansową w ramach budżetu.
33

34
34

UCHWAŁA Nr VIII/100/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy.
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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214,
poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153
poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 Dz.U. z 2002 r. Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz.U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz.U. z 2007 r. Nr 138,
poz. 974, Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390, Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Dz.U.
z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Dz.U. z 2007r. Nr 192,
poz. 1394, Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97,
poz. 804), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia
2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie
stanowiącym własności gminy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 64, poz. 1338) wprowadza się następujące zmiany:
34

1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Dotacja może być udzielona w wysokości do
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli wykonanie prac konserwatorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, wymaga sporządzenia
ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz
projektów budowlanych, dotacja może być
udzielona w wysokości do 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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Poz. 35

35
35

UCHWAŁA Nr VIII/101/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 ) oraz art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362) uchwala się, co następuje:

1) utrzymania w czystości mieszkania;
2) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego;
3) dokonywanie zakupów i dostarczanie ich do
mieszkania podopiecznego;
4) przygotowywanie posiłków;
5) pranie bielizny;
6) wezwanie lekarza lub służb medycznych;
7) zapewnienie możliwości kontaktu z otoczeniem;
8) pielęgnacja zalecona przez lekarza.
2. Szczegółowy zakres usług, ilość usługo-godzin,
czas wykonywania tych usług, każdorazowo określa
pracownik socjalny w porozumieniu z podopiecznym
i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

opiekuńczej

§ 4. Do korzystania z usług kwalifikują się:
1) osoby samotne, które z powodu wieku, długotrwałej
choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn
wymagają pomocy osoby drugiej a są jej
pozbawione;
2) osoby w rodzinie, które z powodu wieku, choroby,
inwalidztwa lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób a rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić.

§ 3.1. Do usług dla podopiecznych w ramach opieki
domowej zalicza się w szczególności:

§ 5. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od
dochodu podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej.
Odpłatność za usługi reguluje poniższa tabela:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze zwane dalej „usługami” z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone na
rzecz podopiecznych nieodpłatnie i odpłatnie
§ 2. Ustala
się
koszt
usługi
w wysokości 10,00 zł brutto za godzinę.

Dochód netto na osobę w stosunku
do kryterium ustawowego w %
zgodnie z § 1 pkt 1a i 1b
rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 127, poz. 1055)
do 100%
od 101% do 150%
od 151% do 200%
od 201% do 250%
od 251% do 300%
od 301% do 350%
od 351% do 400%
powyżej 401%

Procent odpłatności w stosunku do
kosztu usługi dla osoby samotnej

Procent odpłatności w stosunku do
kosztu usługi dla osoby w rodzinie

nieodpłatnie
5
10
15
20
50
80
100

nieodpłatnie
10
15
20
25
70
100
100

§ 6.1. Odpłatność za usługi określa kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji
administracyjnej przyznającej usługi.
2. Wpłaty będą dokonywane na konto Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w terminach określonych
decyzją.
3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek osoby
zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, lub

na wniosek członka rodziny tej osoby albo na wniosek
pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać
częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat
na czas określony, w szczególności z powodu:
1) korzystania z powodu co najmniej dwóch rodzajów
usług;
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej, placówce
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opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia,
placówce leczniczo-rehabilitacyjnej;
3) wielodzietność;
4) zdarzenia losowe;
5) inne szczególnie uzasadnione okoliczności.
4. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia
wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Osielsku.

Poz. 35,36

ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko
nr VI/46/2004 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie
35

36
36

UCHWAŁA Nr VIII/102/09
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia przez gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157,
poz. 1241) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Stawki dotacji
§ 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu
gminy Osielsko dotację związaną z realizacją zadań
publicznych z zakresu oświaty.
§ 2.1. Gmina Osielsko udziela przedszkolom
niepublicznym na jedno dziecko z wyjątkiem dzieci
niepełnosprawnych dotacji w wysokości 75%
wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko
w przedszkolu publicznym.

2. Podstawą wyliczenia dotacji są wydatki bieżące
ponoszone na jedno dziecko w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę Dobrcz.
Rozdział 2
Tryb udzielania dotacji
§ 3.1 Osoba
prawna
niebędąca
jednostką
samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna
prowadząca niepubliczne przedszkole, zwana dalej
„Wnioskodawcą” składa wniosek o udzielenie dotacji
z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji do organu dotującego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa
w ust. 1 powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę wnioskodawcy i adres jego siedziby;
2) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie
niepublicznego
przedszkola
do
ewidencji
niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej
przez Wójta Gminy Osielsko;
3) datę rozpoczęcia działalności;
4) planowaną ilość uczniów, którzy będą uczęszczać do
niepublicznego przedszkola, do końca roku
budżetowego, na który udzielana jest dotacja wraz
z dodatkowym wyodrębnieniem ilości uczniów nie
będących mieszkańcami gminy Osielsko;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego
niepublicznego przedszkola, na który będą
przekazywane środki dotacji należnej.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 4.1. Dotacji udziela się na wszystkie dzieci ujęte
w dokumentacji prowadzonej przez przedszkole (w tym
na dzieci okresowo nieobecne, gdy brak jest przesłanek
do skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola).
2. W przypadku skreślenia dziecka z ewidencji
przedszkola dotacja nie będzie przysługiwała.
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3. Za końcowy termin uczęszczania dziecka do
przedszkola należy uznać ostatni dzień miesiąca,
w którym dziecko uczęszczało do przedszkola.
4. W okresie przerwy wakacyjnej tj. w lipcu
i sierpniu do obliczenia dotacji przyjmuje się:
1) średniomiesięczną liczbę dzieci uczęszczających do
przedszkola publicznego w Borównie gmina Dobrcz
od stycznia do czerwca.
2) średniomiesięczną liczbę dzieci uczęszczających do
danego przedszkola niepublicznego od stycznia do
czerwca.
§ 5. Dotacja przekazywana będzie w 12 ratach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 6. Środki na wypłaty dotacji zabezpiecza się
w budżecie gminy Osielsko.
Rozdział 3
Tryb rozliczania dotacji
§ 7.1. Kwota
dotacji
udzielanej
w
roku
budżetowym dla przedszkola niepublicznego podlega
rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie organowi dotującemu przez osobę
prowadzącą przedszkole niepubliczne informacji
o ilości uczniów oraz o aktualności prawa do
otrzymywania dotacji, składanej do dnia 15 każdego
miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu otrzymania pierwszej raty - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
2) przedstawianie organowi dotującemu przez osobę
prowadzącą przedszkole niepubliczne informacji,
o sposobie wykorzystania dotacji, składanej
w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca,
następującego po danym kwartale - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;
2. Brak informacji, o których mowa w ust. 1
skutkuje wstrzymaniem dotacji.
§ 8.1. Dotację rozlicza się w okresach kwartalnych
po ustaleniu rzeczywistych wydatków i faktycznej
liczby dzieci w przedszkolu publicznym w Borównie
gmina Dobrcz, dzieląc kwotę poniesionych wydatków
bieżących przez trzy miesiące i średniomiesięczną
liczbę dzieci z danego kwartału (dotacja na jedno
dziecko dla przedszkola niepublicznego wynosi 75%
otrzymanej w powyższy sposób kwoty).
2. Kwota wyrównania dotacji należnej dla
przedszkola niepublicznego za dany kwartał będzie
powiększać ratę dotacji przekazywanej na miesiąc
następny po miesiącu w którym nastąpiło rozliczenie
dotacji za dany kwartał.
3. Kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości potrącona będzie z raty dotacji
przekazywanej na miesiąc następujący po miesiącu
w którym nastąpiło rozliczenie dotacji danego kwartału.
§ 9. Rozliczenie dotacji przekazanej w IV kwartale
i ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za rok
kalendarzowy przez Gminę Osielsko nastąpi w terminie
do 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.
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Poz. 36

Rozdział 4
Tryb i zakres kontroli
§ 10.1. Organowi dotującemu przysługuje prawo
kontroli pod względem legalności i celowości oraz
rzetelności wykorzystania przekazywanych dotacji,
a także kontroli rzetelności dokumentacji związanej
z liczbą uczniów.
2. W ramach czynności o których mowa w ust. 1
dotujący dokonuje w szczególności:
1) kontroli zgodności ze stanem faktycznym
przekazywanych informacji określonych we
wniosku o udzielenie dotacji;
2) kontroli terminowości i zgodność przekazanych mu
informacji o stanie uczniów ze stanem faktycznym;
3) kontroli celowości wykorzystania dotacji i zgodność
ze stanem faktycznym przekazywanej mu informacji
o sposobie wykorzystania dotacji – która
przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących przedszkola dla realizacji zadań
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, jej
zakresie, trybie i czasie trwania organ dotujący musi
powiadomić osobę prowadzącą przedszkole na trzy dni
przed terminem planowanej kontroli.
4. Kontrolujący przeprowadzają kontrolę na
podstawie upoważnienia organu dotującego, wraz
z ważnym dowodem osobistym.
5. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach
pracy obowiązujących w jednostce dotowanej.
6. Osoby upoważnione do przeprowadzenia
kontroli w imieniu dotującego mają prawo do wstępu do
przedszkola oraz w związku z celem kontroli do wglądu
do prowadzonej przez tą placówkę dokumentacji
organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu
nauczania, a także w związku z przeprowadzaniem
kontroli – do przetwarzania danych osobowych uczniów
tych placówek.
7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego
na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
8. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący
i prowadzący przedszkole.
10. Osoba prowadząca przedszkole posiada prawo
do złożenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń
zawartych w protokole.
11. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie do 7 dni
roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.
12. Kontrolujący jest zobowiązany dokonać analizy
zastrzeżeń i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić
odpowiednią część protokołu kontroli.
15. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń, w całości
lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko kontrolowanemu.
16. Kontrolowany może odmówić podpisania
protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni
roboczych od daty jego otrzymania wyjaśnienie
przyczyn tej odmowy.
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17. O odmowie podpisania protokołu kontroli
i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole.
18. Odmowa
podpisania
protokołu
przez
kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń
kontroli.

Poz. 36,37

szczegółowych zasad udzielania przez gminę Osielsko
dotacji niepublicznym przedszkolom.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

§ 11. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia
gminy Osielsko możliwości dochodzenia zwrotu dotacji
i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 12. Traci moc uchwała nr I/5/05 Rady Gminy
Osielsko z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie
36
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UCHWAŁA Nr 711/09
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski w Toruniu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 1
art. 13 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:
§ 1. Miejskiej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski
w Toruniu nadaje się statut, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc statut stanowiący załącznik do
uchwały nr 284/92 Rady Miejskiej Torunia z dnia
22 października 1992 r. w sprawie utworzenia miejskiej
instytucji kultury pod nazwą Teatr Baj Pomorski
w Toruniu.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia:
Waldemar Przybyszewski
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
37

poz. 974, Nr 173, poz. 1218), z 2008 r. Nr 180, poz. 1218, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 , poz. 420.
2) Zmiany tekstu jednolitego 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, z 2009 r. Nr 62,
poz. 504.
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Załącznik
do uchwały Nr 711/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 10 grudnia 2009 r.
STATUT
miejskiej instytucji kultury
Teatr Baj Pomorski w Toruniu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Teatr Baj Pomorski w Toruniu, zwany dalej
„Teatrem”, jest samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.
§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie:
1) 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) postanowień niniejszego statutu.
§ 3. Teatr jest wpisany do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod
Nr 2/1992 i posiada osobowość prawną.
Rozdział 2
Zakres działania
§ 4.1. Siedzibą Teatru jest Miasto Toruń.
2. Teatr prowadzi działalność na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 5. Do zakresu działania Teatru należy
zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych
społeczeństwa, tworzenie i upowszechnianie kultury
teatralnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
upowszechnianie
narodowego
dziedzictwa
kulturalnego, godne reprezentowanie kultury polskiej
za granicą, realizowane poprzez m. in.:
1) organizowanie widowisk teatralnych we własnej
siedzibie i poza nią;
2) organizowanie imprez teatralnych, np. festiwali,
konkursów, przeglądów oraz interdyscyplinarnych
przedsięwzięć artystycznych, także plenerowych;
3) prowadzenie działalności impresaryjnej;
4) programowanie i prowadzenie działalności
edukacyjnej upowszechniającej teatr i kulturę
teatralną;
5) organizowanie zleconych imprez artystycznych;
6) realizowanie projektów społecznych;
7) prowadzenie
działalności
promocyjnej
i wydawniczej;
8) współpracę z polskimi i zagranicznymi teatrami
i szkołami teatralnymi, społecznym ruchem
teatralnym, instytucjami kultury i oświaty,
stowarzyszeniami
i
związkami
twórczymi,
twórcami indywidualnymi, mediami, współpracę ze
strukturami Unii Europejskiej;
9) wykonywanie zadań remontowych i naprawczych;
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Poz. 37

10) inne działania wynikającej z potrzeb środowiska
lokalnego.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze
§ 6.1. Teatrem zarządza samodzielnie dyrektor
naczelny, który reprezentuje instytucję na zewnątrz
i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor naczelny pełni równocześnie funkcję
dyrektora artystycznego.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Torunia na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
§ 7. Organizację
wewnętrzną
Teatru
oraz
szczegółowy zakres jego działalności określa
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Torunia oraz
działających w Teatrze organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.
§ 8.1. W Teatrze może działać Rada ArtystycznoProgramowa jako organ doradczy i opiniodawczy
dyrektora w sprawach związanych z działalnością
statutową Teatru.
2. Radę Artystyczno-Programową w ilości pięciu
osób powołuje dyrektor Teatru z własnej inicjatywy
lub na wniosek 50% zespołu artystycznego.
3. W skład Rady Artystyczno-Programowej
wchodzą: dyrektor Teatru, kierownik literacki oraz
trzej przedstawiciele zespołu artystycznego wybrani na
ogólnym zebraniu zespołu w głosowaniu tajnym.
4. W
posiedzeniach
Rady
ArtystycznoProgramowej może uczestniczyć przedstawiciel
Prezydenta Miasta Torunia.
5. Pracami
Rady
Artystyczno-Programowej
kieruje Przewodniczący Rady, wybrany spośród
członków Rady w głosowaniu tajnym.
6. Rada Artystyczno-Programowa działa według
uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9.1. Teatr
gospodaruje
samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
środków kierując się zasadami gospodarności
i efektywności ich wykorzystania.
2. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych
przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Teatr sporządza roczne sprawozdanie finansowe
jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Torunia nie później niż sześć
miesięcy od dnia bilansowego.
4. Teatr jest zobowiązany do przedłożenia
organowi
zatwierdzającemu
sprawozdania
finansowego do końca marca danego roku.
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§ 10.1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności
i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Teatru są:
1) dotacje Gminy Miasta Toruń;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym również
ze sprzedaży składników mienia ruchomego,
najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej;
3) inne dotacje;
4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych;
5) środki z innych źródeł zewnętrznych w tym
europejskich.
3. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą
według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami z tym, że środki uzyskane z działalności
gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie
w celu finansowania działalności statutowej instytucji.

Poz. 37,38

i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch
osób, tj. dyrektora Teatru i głównego księgowego lub
osób przez nich upoważnionych.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. Dyrektor Teatru jest odpowiedzialny za
funkcjonowanie instytucji oraz za przestrzeganie
postanowień niniejszego statutu.
§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie
przyjętym dla jego nadania.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

§ 11. Do składania w imieniu Teatru oświadczeń
w zakresie jego praw i obowiązków finansowych
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UCHWAŁA Nr 712/09
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 1
art. 13 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:
§ 1. Miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury
Zamek Krzyżacki w Toruniu nadaje się statut, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc statut stanowiący załącznik do
uchwały nr 1127/06 Rady Miasta Torunia z dnia
28 września 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej
instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Zamek
Krzyżacki i nadania jej statutu.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia:
Waldemar Przybyszewski
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz

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. 1218, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 , poz. 420.
2) Zmiany tekstu jednolitego 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, z 2009 r. Nr 62,
poz. 504.

Załącznik
do uchwały Nr 712/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 10 grudnia 2009 r.
Statut
miejskiej instytucji kultury
Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki”
w Toruniu, zwane dalej „CK Zamek Krzyżacki” jest
samorządową instytucją kultury, której organizatorem
jest Gmina Miasta Toruń.
§ 2. CK Zamek Krzyżacki działa w szczególności
na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123,
z poźn. zm);
2) postanowień niniejszego statutu.
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§ 3. CK Zamek Krzyżacki jest wpisany do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę
Miasta Toruń pod Nr 6/2007 i posiada osobowość
prawną.
§ 4.1. Siedzibą CK Zamek Krzyżacki jest Miasto
Toruń.
2. CK Zamek Krzyżacki prowadzi działalność na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
Rozdział 2
Zakres działania
§ 5. Do zakresu działania CK Zamek Krzyżacki
należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie
terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem,
trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego
oraz promocja tego miejsca, poprzez:
1) sprawowanie opieki nad powierzonym zabytkiem;
2) realizację zadań remontowych i naprawczych
substancji zabytkowej w uzgodnieniu z miejskim
konserwatorem zabytków;
3) tworzenie koncepcji rozwiązań kulturalnego
i turystycznego zagospodarowania ruin zamku
krzyżackiego wraz z otoczeniem;
4) organizowanie imprez kulturalnych (w tym
plenerowych), turystycznych, festiwali, turniejów,
jarmarków historycznych i rzemieślniczych, itp.;
5) organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw,
konkursów, sesji naukowych;
6) prowadzenie
działalności
wydawniczej,
edukacyjnej i informacyjnej;
7) współpracę ze społecznym ruchem kulturalnym;
8) współpracę z innymi instytucjami w kraju i za
granicą, w szczególności z Muzeum Okręgowym
w Toruniu;
9) współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym
upowszechniającymi turystykę w kraju i za granicą,
w
szczególności
z
Lokalną
Organizacją
Turystyczną Toruń;
10) udostępnianie powierzonych dóbr kultury do celów
naukowych i współdziałanie w tym zakresie
z placówkami muzealnymi, instytucjami naukowobadawczymi;
11) pozyskiwanie
środków
pozabudżetowych
z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii
Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację
zadań CK Zamek Krzyżacki;
12) inne działania wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze
§ 6.1. CK Zamek Krzyżacki zarządza samodzielnie
dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz
i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora CK Zamek Krzyżacki powołuje
i odwołuje Prezydent Miasta Torunia na zasadach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących
przepisach.
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Poz. 38

§ 7. Organizację
wewnętrzną
CK
Zamek
Krzyżacki oraz szczegółowy zakres jego działalności
określa regulamin organizacyjny nadawany przez
dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta
Torunia oraz działających w instytucji organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórczych.
§ 8.1. W CK Zamek Krzyżacki może działać Rada
Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy
dyrektora w sprawach związanych z działalnością
statutową Zamku Krzyżackiego.
2. Radę Programową, w skład której wchodzi pięć
osób powołuje i odwołuje dyrektor CK Zamek
Krzyżacki na okres 3-letniej kadencji.
3. Dyrektor powołuje 3 członków Rady
Programowej spośród członków organizacji, związków
i stowarzyszeń twórczych związanych z działalnością
CK Zamek Krzyżacki oraz uczelni wyższych. Ponadto
w skład Rady Programowej wchodzi przedstawiciel
wyznaczony przez Prezydenta Miasta Torunia oraz
przedstawiciel Rady Miasta Torunia.
4. Pracami
Rady
Programowej
kieruje
Przewodniczący Rady, wybrany spośród członków
Rady w głosowaniu tajnym.
5. Rada Programowa działa według uchwalonego
przez siebie regulaminu.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9.1. CK
Zamek
Krzyżacki
gospodaruje
samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków
kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich
wykorzystania.
2. CK Zamek Krzyżacki prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz
w
innych
przepisach
powszechnie
obowiązujących.
3. CK Zamek Krzyżacki sporządza roczne
sprawozdanie finansowe jednostki, które podlega
zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Torunia, nie
później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.
4. CK Zamek Krzyżacki jest zobowiązane do
przedłożenia
organowi
zatwierdzającemu
sprawozdania finansowego do końca marca danego
roku.
§ 10.1. CK Zamek Krzyżacki pokrywa koszty
bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych
przychodów.
2. Przychodami CK Zamek Krzyżacki są:
1) dotacje Gminy Miasta Toruń;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym również
ze sprzedaży składników mienia ruchomego,
najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej;
3) inne dotacje;
4) środki
otrzymywane
od
osób
prawnych
i fizycznych;
5) środki z innych źródeł, w szczególności środki
zewnętrzne w tym europejskie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3

– 94 –

3. CK Zamek Krzyżacki może prowadzić
działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych odrębnymi przepisami z tym, że środki
uzyskane z działalności gospodarczej mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej instytucji.

Poz. 38,39

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. Dyrektor CK Zamek Krzyżacki jest
odpowiedzialny za funkcjonowanie instytucji oraz za
przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 11. Do składania w imieniu CK Zamek Krzyżacki
oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
finansowych i majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego
księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie
przyjętym dla jego nadania.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

38

39
39

UCHWAŁA Nr 713/09
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 1 art.
13 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:
§ 1. Miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury
„Dwór Artusa” w Toruniu nadaje się statut, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Torunia
nadania
Kultury

Traci moc uchwała nr 596/2000 Rady Miasta
z dnia 19 października 2000 r. w sprawie
statutu miejskiej instytucji kultury – „Centrum
Dwór Artusa”.

Załącznik
do uchwały Nr 713/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 10 grudnia 2009r.
STATUT
miejskiej instytucji kultury
Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Centrum Kultury „Dwór Artusa”, zwane dalej
„Dworem Artusa” jest samorządową instytucja kultury,
której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

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

§ 2. Dwór Artusa działa w szczególności na
podstawie:
1) 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) niniejszego statutu.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia:
Waldemar Przybyszewski

§ 3. Dwór Artusa jest wpisany do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta
Torunia pod Nr 4/95 i posiada osobowość prawną.

§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

Rozdział 2
Zakres działania.
§ 4.1. Siedzibą Dworu Artusa jest miasto Toruń.
2. Dwór Artusa prowadzi działalność na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
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§ 5. Do zakresu działalności Dworu Artusa należy
inicjowanie i wpieranie działalności kulturalnej
sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz
powstawaniu różnorodnych form i przejawów
aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie
potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,
realizowane m.in. poprzez:
1) organizowanie w różnych formach działalności
kulturalnej;
2) organizowanie
imprez
kulturalnych,
imprez
plenerowych i okolicznościowych, kongresów,
konferencji, festiwali, konkursów itp.;
3) prezentowanie szczególnych dokonań środowisk
artystycznych
oraz
promowanie
twórców
działających w mieście;
4) współpracę ze stowarzyszeniami społecznokulturalnymi oraz szkołami wyższymi w zakresie
organizacji imprez kulturalnych;
5) współpracę z instytucjami i organizacjami
europejskimi w zakresie organizacji przedsięwzięć
kulturalnych;
6) prowadzenie działalności impresaryjnej;
7) prowadzenie działalności wydawniczej;
8) realizacja zadań remontowych i naprawczych;
9) inne działania związane z zakresem działalności
Dworu Artusa, a wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego.

4. Pracami
rady
programowej
kieruje
przewodniczący rady, wybrany spośród członków rady
w głosowaniu tajnym.
5. Zasady i tryb działania rady programowej
określa uchwalony przez nią regulamin pracy rady
programowej.

Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze.

§ 10.1. Dwór Artusa pokrywa koszty bieżącej
działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Dworu Artusa są:
1) dotacje Gminy Miasta Toruń;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym również
ze sprzedaży składników mienia ruchomego,
najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej;
3) inne dotacje;
4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych;
5) środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym
europejskich.
3. Wysokość rocznej dotacji Gminy Miasta Toruń
na działalność Dworu Artusa jest określona w uchwale
budżetowej Rady Miasta Torunia.
4. Podstawą gospodarki finansowej Dworu Artusa
jest roczny plan działalności zatwierdzony przez
Dyrektora sporządzony w oparciu o wysokość dotacji
przyznanej przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane
dochody instytucji.
5. Dwór Artusa może prowadzić działalność
gospodarczą według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami z tym, że środki uzyskane
z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej
instytucji.

§ 6.1. Dworem Artusa zarządza samodzielnie
dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest
za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta
Torunia na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
§ 7. Organizację wewnętrzną Dworu Artusa oraz
szczegółowy zakres jego działalności określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Torunia oraz
działających w instytucji organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórczych.
§ 8.1. W Dworze Artusa może działać rada
programowa jako organ doradczy i opiniodawczy
dyrektora w sprawach związanych z działalnością
statutową Dworu Artusa.
2. Radę programową składającą się z 7 osób
powołuje dyrektor Dworu Artusa na okres 3 letniej
kadencji.
3. Dyrektor powołuje członków rady programowej
w szczególności spośród członków organizacji,
związków i stowarzyszeń twórczych związanych
z działalnością Dworu Artusa oraz spośród
pracowników naukowych UMK i przedsiębiorców.
Ponadto w skład rady programowej wchodzi
przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa.
§ 9.1. Dwór Artusa gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się
zasadami
gospodarności
i
efektywności
ich
wykorzystania.
2. Dwór Artusa prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych
przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Dwór Artusa sporządza roczne sprawozdanie
finansowe jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Torunia, nie później niż sześć
miesięcy od dnia bilansowego.
4. Dwór Artusa jest zobowiązany do przedłożenia
organowi zatwierdzającemu rocznego sprawozdania
finansowego w terminie do końca marca roku
następującego po okresie sprawozdawczym.

§ 11. Do składania w imieniu Dworu Artusa
oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
finansowych
i
majątkowych
wymagane
jest
współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego
księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie
określonym dla jego nadania.

§ 12. Dyrektor Dworu Artusa jest odpowiedzialny za
funkcjonowanie
instytucji
oraz
przestrzeganie
postanowień niniejszego statutu.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

9
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UCHWAŁA Nr 714/09
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1, art. 13
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:
§ 1. Miejskiej instytucji kultury Dom Muz
w Toruniu nadaje się statut, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 595/2000 Rady Miasta
Torunia z dnia 19 października 2000 r. w sprawie
nadania statutu miejskiej instytucji kultury o nazwie
„Dom Muz”.

Załącznik
do uchwały Nr 714/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 10 grudnia 2009 r.
STATUT
miejskiej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Dom Muz w Toruniu jest samorządową
instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina
Miasta Toruń.

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

§ 2. Dom Muz działa w szczególności na
podstawie:
1) 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) niniejszego statutu

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia:
Waldemar Przybyszewski

§ 3. Dom Muz jest wpisany do rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod
Nr 3/82 i posiada osobowość prawną.

§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 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. 1218, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 , poz. 420.
2) Zmiany tekstu jednolitego 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, z 2009 r, Nr 62,
poz. 504.

Rozdział 2
Zakres działania.
§ 4.1. Siedzibą Domu Muz jest miasto Toruń.
2. Dom Muz posiada filie:
1) w Toruniu, przy ul. Poznańskiej 52;
2) w Toruniu, przy ul. Okólnej 169.
3. Filie Domu Muz nie posiadają osobowości
prawnej.
4. Dom Muz prowadzi działalność na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 5. Do zakresu działalności Domu Muz należy
inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej
sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz
powstawaniu różnorodnych form i przejawów
aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie

Dziennik Urzędowy
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potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,
realizowane m.in. poprzez:
1) organizowanie w różnych formach działalności
kulturalnej;
2) organizowanie imprez artystycznych własnych
i obcych w siedzibie Domu Muz, jego filiach,
w innych obiektach oraz w plenerze;
3) inicjowanie, popularyzowanie i prezentowanie
dokonań amatorskiej twórczości artystycznej;
4) organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali,
sympozjów i spotkań;
5) tworzenie warunków dla nowoczesnej edukacji
kulturalnej;
6) upowszechnianie wiedzy o literaturze, kulturze
i sztuce;
7) promowanie twórczości i twórców związanych
z Toruniem;
8) współpracę ze stowarzyszeniami społecznokulturalnymi oraz szkołami wyższymi w zakresie
organizacji imprez kulturalnych;
9) współpracę z instytucjami i organizacjami
europejskimi w zakresie organizacji przedsięwzięć
kulturalnych;
10) prowadzenie działalności impresaryjnej;
11) prowadzenie badań mających na celu rozpoznanie
potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców
Torunia;
12) inne działania związane z zakresem działalności
Domu Muz, a wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze.
§ 6.1. Domem
Muz
zarządza
samodzielnie
dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest
za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta
Torunia na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.
§ 7. Organizację wewnętrzną Domu Muz oraz
szczegółowy zakres jego działalności określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Torunia oraz
działających w instytucji organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórczych.
§ 8.1. W Domu Muz może działać rada
programowa jako organ doradczy i opiniodawczy
dyrektora w sprawach związanych z działalnością
statutową Domu Muz.
2. Radę programową składającą się z 7 osób
powołuje dyrektor Domu Muz na okres 3 letniej
kadencji.
3. Dyrektor powołuje członków rady programowej
w szczególności spośród członków organizacji,
związków i stowarzyszeń twórczych związanych
z działalnością Domu Muz oraz spośród pracowników
naukowych UMK i przedsiębiorców. Ponadto w skład
rady programowej wchodzi przedstawiciel Prezydenta
Miasta Torunia.

– 97 –

Poz. 40

4. Pracami
rady
programowej
kieruje
przewodniczący rady, wybrany spośród członków rady
w głosowaniu tajnym.
5. Zasady i tryb działania rady programowej
określa uchwalony przez nią regulamin pracy rady
programowej.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa.
§ 9.1. Dom Muz gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się
zasadami
gospodarności
i
efektywności
ich
wykorzystania.
2. Dom Muz prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych
przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Dom Muz sporządza roczne sprawozdanie
finansowe jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Torunia, nie później niż sześć
miesięcy od dnia bilansowego.
4. Dom Muz jest zobowiązany do przedłożenia
organowi zatwierdzającemu rocznego sprawozdania
finansowego w terminie do końca marca roku
następującego po okresie sprawozdawczym.
§ 10.1. Dom Muz pokrywa koszty bieżącej
działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Domu Muz są:
1) dotacje Gminy Miasta Toruń;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym również
ze sprzedaży składników mienia ruchomego,
najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej;
3) inne dotacje;
4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych;
5) środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym
europejskich.
3. Wysokość rocznej dotacji Gminy Miasta Toruń
na działalność Domu Muz jest określona w uchwale
budżetowej Rady Miasta Torunia.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu Muz jest
roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora
sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej
przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody
instytucji.
5. Dom Muz może prowadzić działalność
gospodarczą według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami z tym, że środki uzyskane
z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej
instytucji.
§ 11. Do składania w imieniu Domu Muz
oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
finansowych
i
majątkowych
wymagane
jest
współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego
księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie
określonym dla jego nadania.

§ 12. Dyrektor Domu Muz jest odpowiedzialny za
funkcjonowanie
instytucji
oraz
przestrzeganie
postanowień niniejszego statutu.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
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UCHWAŁA Nr 715/09
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1, art. 13
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:
§ 1. Miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra
Symfoniczna w Toruniu nadaje się statut, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 956/06 Rady Miasta
Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie nadania
statutu Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

Załącznik
do uchwały Nr 715/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 10 grudnia 2009 r.
Statut
miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra
Symfoniczna
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, zwana dalej
„Orkiestrą”, jest samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia:
Waldemar Przybyszewski
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 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. 1218, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 , poz. 420.
2) Zmiany tekstu jednolitego 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, z 2009 r. Nr 62,
poz. 504.

§ 2. Orkiestra działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.
zm.)
2) niniejszego statutu.
§ 3. Orkiestra wpisana jest do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia po
Nr 1/92 i posiada osobowość prawną.
Rozdział 2
Zakres działania.
§ 4.1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Toruń.
2. Orkiestra prowadzi działalność na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 5. Celem Orkiestry jest rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój
kultury,
pozyskiwanie
i
przygotowywanie
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze
oraz współtworzenie jej wartości.
§ 6. Zakres działalności Orkiestry obejmuje
w szczególności:
1) prezentację
i
upowszechnianie
narodowego
i światowego dorobku muzycznego;
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2) kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych;
3) edukację muzyczną i wychowywanie dzieci
i
młodzieży
jako
przyszłych
odbiorców
i współtwórców kultury narodowej;
4) promocję młodych artystów muzyków, tworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi twórczości
i muzycznych talentów;
5) współpracę
ze
środowiskiem
artystycznym,
naukowym i społecznym ruchem kulturalnym;
6) prowadzenie działalności impresaryjnej;
7) organizację zleconych imprez artystycznych;
8) współpraca z orkiestrami, filharmoniami, szkołami
muzycznymi w kraju i za granicą;
9) dokumentacja
audio
i
video
wydarzeń
artystycznych, a w szczególności koncertów
z udziałem Orkiestry oraz dysponowanie nimi
zgodnie z interesem Orkiestry;
10) współpraca ze środkami masowego przekazu
w zakresie działań popularyzatorskich (m.in.
nagrania radiowe i telewizyjne):
11) inne działania związane z jej celem i zakresem
działalności, wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego.
§ 7. Cele i zadania określone w § 5 i § 6 Orkiestra
realizuje poprzez organizowanie:
1) koncertów symfonicznych i oratoryjnych;
2) koncertów kameralnych i recitali;
3) audycji i koncertów szkolnych;
4) festiwali i konkursów muzycznych;
5) innych form prezentacji muzyki i wiedzy o muzyce
i jej twórcach.
Rozdział 3
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze
§ 8.1. Orkiestrą zarządza i reprezentuje ją na
zewnątrz dyrektor Orkiestry, który jednocześnie może
sprawować funkcję dyrektora artystycznego.
2. W Orkiestrze może być utworzone stanowisko
zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.
3. Dyrektora Orkiestry powołuje i odwołuje
Prezydent Miasta Torunia z zachowaniem przepisów
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
4. Zastępca dyrektora Orkiestry do spraw
artystycznych jest zatrudniany i zwalniany przez
dyrektora po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta
Torunia.
5. Zastępca dyrektora do spraw artystycznych
podejmuje decyzje w uzgodnieniu z dyrektorem i jest
odpowiedzialny za całokształt działalności artystycznej
Orkiestry.
6. W
przypadkach
wymagających
szerszej
konsultacji dyrektor może powołać grupę doradców –
ekspertów z odpowiednich specjalności.
7. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną
Orkiestry określa regulamin organizacyjny nadany
przez dyrektora Orkiestry, po zasięgnięciu opinii
Prezydenta Miasta Torunia oraz opinii działających
w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń
twórczych.
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§ 9.1. W
Orkiestrze
może
działać
Rada
Artystyczno-Programowa
jako
organ
doradczy
i opiniodawczy dyrektora Orkiestry w sprawach
związanych z działalnością statutową Orkiestry.
2. Członków Rady w ilości 4-6 osób powołuje
i odwołuje dyrektor Orkiestry.
3. Prezydent Miasta Torunia może delegować
swojego przedstawiciela do składu Rady ArtystycznoProgramowej.
4. Kadencja Rady Artystyczno-Programowej trwa
2 lata.
5. Szczegółowy tryb działania i zadania Rady
Artystyczno-Programowej określa uchwalony przez nią
regulamin.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 10.1. Orkiestra
gospodaruje
samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
środków kierując się zasadami gospodarności
i efektywności ich wykorzystania.
2. Orkiestra prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych
przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Podstawą gospodarki finansowej Orkiestry jest
roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora,
sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej
przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody
instytucji.
4. Orkiestra
może
prowadzić
działalność
gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych
przepisach z tym, że środki uzyskane z dodatkowej
działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane
wyłącznie na finansowanie działalności statutowej
Orkiestry.
§ 11.1. Orkiestra pokrywa koszty działalności
i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Orkiestry są:
1) dotacje Gminy Miasta Toruń;
2) wpływy z prowadzonej działalności;
3) inne dotacje;
4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych;
5) środki z innych źródeł.
3. Orkiestra sporządza roczne sprawozdanie
finansowe jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Torunia, nie później niż 6 miesięcy
od dnia bilansowego.
4. Orkiestra jest zobowiązana do przedłożenia
organowi zatwierdzającemu sprawozdania finansowego
do końca marca danego roku.
§ 12. Do składania w imieniu Orkiestry oświadczeń
w zakresie jego praw i obowiązków finansowych
i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch
osób, tj. dyrektora Orkiestry i Głównego Księgowego
lub osób przez nich upoważnionych.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmian w statucie dokonuje się w trybie
przyjętym dla jego nadania.

§ 13. Dyrektor Orkiestry jest odpowiedzialny za
funkcjonowanie Orkiestry oraz za przestrzeganie
postanowień niniejszego statutu.

§ 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
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UCHWAŁA Nr XLIII/238/2009
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 i art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 115 poz. 728) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób
starszych, niepełnosprawnych i chorych.
2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie
gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie
zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie
wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji.
3. Usługi mogą być również przyznane osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może
takiej pomocy zapewnić.
4. Usługi opiekuńcze dla osoby, o której mowa
w ust. 1, 2 i 3 przysługują w miejscu jej zamieszkania.
5. Podstawowym celem pomocy w formie usług
jest w szczególności utrzymanie jak najdłużej osoby
w jej naturalnym środowisku.
§ 2.1. Usługi opiekuńcze przyznawane są przez
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmnie na wniosek:
1) osoby zainteresowanej;
2) rodziny osoby zainteresowanej;
3) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej;
4) pracownika
socjalnego
za
zgodą
osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane
z urzędu.
§ 3.1. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone są
przez opiekunki domowe Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmnie.
2. Wykonywane
usługi
opiekuńcze
dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo
potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka
rodziny.
§ 4.1. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na
jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w zakresie
ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego,

jednakże zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie
dłużej niż na 6 miesięcy.
2. Wymiar i zakres przyznawanych usług
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia
świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji
materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika
socjalnego
w
drodze
rodzinnego
wywiadu
środowiskowego.
3.Realizacja usług opiekuńczych odbywa się od
poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze
w godz. 7-15.
§ 5.1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chełmnie w decyzji administracyjnej
o przyznaniu tej formy pomocy określa wysokość
odpłatności, bądź też świadczenie to przyznaje
nieodpłatnie.
2. Wysokość odpłatności za świadczone usługi
opiekuńcze obliczana jest zgodnie z tabelą stawek
odpłatności za usługi opiekuńcze:
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Wysokość odpłatności
w % ustalonych od ceny
usługi

Do 100% kryterium

nieodpłatnie

Do 100% kryterium

nieodpłatnie

Powyżej 100%-120%

10%

Powyżej 100%-120%

20%

Powyżej 120%-150%

20%

Powyżej 120%-150%

40%

Powyżej 150%-200%

40%

Powyżej 150%-200%

60%

Powyżej 200%-250%

60%

Powyżej 200%-250%

80%

Powyżej 250%-300%

80%

Powyżej 250%-300%

100%

Powyżej 300%

100%

Powyżej 300%

100%

3. Za
świadczone
usługi
opiekuńcze
świadczeniobiorca ponosi odpłatność w zależności od
wysokości dochodu, jednakże nie więcej niż 6 zł za
1 godzinę.
4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy
społecznej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego,
świadczeniobiorca może być zwolniony częściowo lub
w całości z ponoszenia opłat za określony czas
korzystania z usług w szczególności ze względu na
zdarzenie losowe (powódź, pożar i inne zdarzenia
powodujące duże straty finansowe).
6. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności
za usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby
samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz
zstępnych.

§ 8. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest
przez świadczeniobiorcę do dnia 10 każdego następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni. Sposób wnoszenia
i wysokość opłaty określa decyzja wydana przez
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmnie.
§ 9. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

się

§ 10. Traci moc uchwała nr XXVI/193/2004 Rady
Miasta Chełmna z dnia 26 października 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich
pobierania.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski

§ 6. Zakres świadczonych usług został szczegółowo
określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ograniczenie
bądź
odebranie
usług
opiekuńczych świadczeniobiorcy może nastąpić:
1) na skutek braku współdziałania podopiecznego lub
jego rodziny z opiekunką domową;
2) na skutek utrudniania bądź uniemożliwiania przez
świadczeniobiorcę lub jego rodzinę pełnienia
obowiązków opiekunki domowej;
3) w przypadku stwierdzenia przez pracownika
socjalnego faktu marnotrawienia przyznanych
świadczeń, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej;
4) na skutek nadmiernego obciążania opiekunki
domowej obowiązkami oraz nakłaniania do
wykonywania poleceń wykraczających poza jej
kompetencje;
5) na
skutek
spożywania
alkoholu
przez
świadczeniobiorcę
w
obecności
opiekunki,
przebywania
w
obecności
opiekunki
świadczeniobiorcy będącego w stanie wskazującym
na jego spożycie oraz urządzania libacji
alkoholowych
w
miejscu
zamieszkania
świadczeniobiorcy.

powierza

załącznik
do uchwały nr XLIII/238/2009
Rady Miasta Chełmna
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Zakres świadczonych usług
1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
a w szczególności:
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby
wymagającej opieki,
- przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet,
- dostarczanie posiłków abonamentowych,
- zakup artykułów spożywczych i innych niezbędnych
w gospodarstwie domowym za pieniądze
podopiecznego,
- pomoc przy spożywaniu posiłków,
- załatwianie spraw urzędowych,
- pranie bielizny osobistej i pościelowej,
- zabezpieczenie w opał i palenie w piecu
w sytuacjach szczególnych i w zakresie w jakim nie
mogą być one świadczone przez członków rodziny.
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organizowanie i podtrzymywanie kontaktów
sąsiedzkich,
- organizowanie spacerów,
- czytanie.
5. Wykonywanie innych poleceń służbowych nie
objętych niniejszym zakresem czynności.
6. Opiekunka domowa odpowiedzialna jest za
właściwe pełnienie swoich obowiązków u wskazanej
przez pracodawcę osoby oraz do przestrzegania u niego
zakresu czynności i czasu pracy.
7. Opiekunka domowa zobowiązana jest do
przestrzegania tajemnicy zawodowej.

2. Opieka higieniczno-sanitarna:
mycie, kąpiel podopiecznych,
zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
układanie chorego w łóżku,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
przesłanie łóżka.
3. Wspieranie procesu leczenia.
- nadzór nad przyjmowaniem leków, zgodnie
z zaleceniami lekarza,
- pielęgnacja zalecona przez lekarza,
- umawianie wizyt lekarskich.
4. Pomoc
w
podtrzymywaniu
kondycji
psychofizycznej
i
aktywności
społecznej
podopiecznego:
- podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,

-

-
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UCHWAŁA Nr XLIII/240/2009
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę miasto Chełmno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) w związku z art. 14
ust. 5 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.²)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/27/2002 Rady Miasta
Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie
ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola
publicznego prowadzonego przez gminę miasto
Chełmno, zmienionej uchwałą nr XIV/100/2003 Rady
Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2003 r., uchwałą
nr
XXXV/245/2005
Rady
Miasta
Chełmna
z dnia 24 maja 2005 r. oraz uchwałą nr XV/90/2007
Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 r.,
załącznik: opłaty za świadczenia w prowadzonym przez
gminę miasto Chełmno przedszkolu publicznym,
otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do
niniejszej uchwały.

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, 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. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2.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,
Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458 i Nr 145, poz. 917

załącznik
do uchwały nr XLIII/240/2009
Rady Miasta Chełmna
dnia 15 grudnia 2009 r.

się

Opłaty za świadczenia w prowadzonym przez gminę
miasto Chełmno przedszkolu publicznym

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

1. Opłata za świadczenia w przedszkolu publicznym
wynosi 110,00 zł miesięcznie za 1 dziecko.
2. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł.
3. Ustala się dla pracowników przedszkola opłatę za
wyżywienie w wysokości:
- za obiad 5,40 zł,
- za I śniadanie 3,30 zł,
- za II śniadanie 2,10 zł.

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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UCHWAŁA Nr XLIII/241/2009
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Na podstawie art. 49 ust 2 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach dla których organem prowadzącym jest
gmina miasto Chełmno, zwanych dalej „szkołami”,
przyznawane są nagrody organu prowadzącego zwane
dalej „nagrodą Burmistrza Miasta” i nagrody
dyrektorów.
§ 2.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i przyznawane są
nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy
zawodowej.
2. Nagrody wypłacane są w formie pieniężnej.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§ 3. Nagrody przyznaje się każdego roku z okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
W
szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.
§ 4.1. Środki ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli stanowią 1% planowanego rocznego
osobowego funduszu wynagrodzeń, z tym że:
1) 30% środków przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego dla dyrektorów szkół i nauczycieli;
2) 70% środków przeznacza się na nagrody dyrektora
szkoły przyznawane nauczycielom.
2. Fundusz nagród w wysokości określonej w ust. 1
wyodrębnia się w planach finansowych poszczególnych
placówek oświatowych.
3. Organy przyznające nagrody ustalają corocznie
wysokość i liczbę przyznanych nagród z tym, że
wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć
wysokości nagrody Burmistrza Miasta.
§ 5. Nagroda Burmistrza Miasta może być
przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy spełniają
minimum 8 z kryteriów, o których mowa w § 7.
§ 6. Nagroda dyrektora może być przyznana
nauczycielowi, który spełnia minimum 5 z kryteriów,
o których mowa w § 7.

§ 7. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom i dyrektorom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga
dobre
wyniki
w
nauczaniu,
a
w
szczególności
potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki potwierdzone zajęciem
przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
turniejach,
przeglądach i festiwalach na szczeblu co
najmniej powiatowym,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) prowadzi nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne,
h) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi
działającymi w szkole,
i) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem
z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi
nauczycielami,
j) uczestniczy
w
formach
doskonalenia
zawodowego,
k) opracowuje publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
wśród młodzieży, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
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 udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
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3) w zakresie innej działalności szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy
dydaktycznej,
b) pozyskuje sponsorów i sojuszników,
c) dba o bezpieczeństwo, czystość i estetykę,
d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej
osób
podejmujących
pracę
w zawodzie nauczyciela,
e) promuje szkołę poprzez udział w pracach
różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń
i instytucji,
f) pracuje w komisjach, zespołach związanych
z działalnością statutową szkoły;
4) dodatkowym kryterium dla dyrektora jest:
a) prawidłowe
prowadzenie
nadzoru
pedagogicznego,
b) zdobywanie dodatkowych środków finansowych
dla szkoły,
c) prawidłowe przygotowanie i realizacja budżetu
szkoły (planu finansowego),
d) dba o właściwe kontakty interpersonalne
w zarządzanej placówce.
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§ 11. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać
na 20 dni przed planowanym terminem wręczenia
nagrody odpowiednio o nagrodę Burmistrza Miasta do
Urzędu Miasta, o nagrodę dyrektora do sekretariatu
szkoły.
§ 12. Nauczyciel, któremu została przyznana
nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza
się w jego teczce akt osobowych.
§ 13. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
1.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r., Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800.
2.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

§ 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
Miasta i dyrektora szkoły mogą wystąpić: rada
pedagogiczna, rada rodziców lub rada szkoły,
organizacje związkowe, kierownik Referatu Oświaty,
Kultury i Promocji, a dla nauczyciela również dyrektor
szkoły.
§ 9. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagrody
należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane
przez osobę nominowaną do nagrody w okresie
ostatnich 3 lat.
§ 10. Wniosek o przyznanie nagrody składa się na
piśmie, a wzór wniosku określa załącznik do
regulaminu.
44
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UCHWAŁA Nr XLIII/242/2009
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych przez gminę miasto - Chełmno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn.
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 1), art. 30 ust. 6
i art. 91d pkt 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.2) oraz § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 i § 10
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. 3) uchwala
się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz ustalania wysokości innych składników
wynagrodzenia, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, 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. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r., Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.
3.Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42,
poz. 257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422.

załącznik
do uchwały nr XLIII/242/2009
Rady Miasta Chełmna
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz zasad ustalania wysokości innych składników
wynagrodzenia dla nauczycieli.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole oraz
szkoły, dla których organem prowadzącym jest
gmina Miasto – Chełmno;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki
o której mowa w pkt 1;
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego;
4) uczniu - należy przez to rozumieć także
wychowanka;
5) klasie - należy przez to rozumieć również oddział
przedszkolny;
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia;
7) dodatku – należy przez to rozumieć kwotę
przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych
złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych
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pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do
pełnego złotego;
8) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.);
9) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.).
§ 2. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także
zasady
ustalania
wysokości
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu
powierzono
stanowisko
dyrektora,
określa
rozporządzenie.
§ 3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych;
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
oraz przepisy rozporządzenia.
II. Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy- Kart Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat określają
przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawyKarta Nauczyciela.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek
za
wysługę
lat
przysługuje
nauczycielowi
za
dni,
za
które
otrzymuje
wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi
inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
z powodu choroby, bądź konieczności sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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III. Dodatek motywacyjny
§ 5.1. Nauczycielowi w wypadkach uzasadnionych
szczególnymi
osiągnięciami
dydaktycznymi,
wychowawczymi lub opiekuńczymi, może być
przyznany zgodnie z § 6 rozporządzenia dodatek
motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
jest w szczególności:
1) prowadzenie tzw. lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
2) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzanych
efektami
egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach;
3) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych oraz miejskich;
4) podnoszenie
umiejętności
zawodowych
i wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
5) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
3. W przypadku dyrektora oprócz wymienionych
w ust. 2 dodatkowo:
1) pozyskiwanie środków z zewnątrz;
2) dbałość o czystość i estetykę w szkole;
3) troska o właściwe relacje interpersonalne
w placówce.
4. Środki finansowe na fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli powstają z odpisu
w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego w pierwszej kategorii
zaszeregowania i liczby etatów kalkulacyjnych
w szkole, a dla dyrektora dodatkowo w wysokości 30%.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
przekroczyć 20%, a dla dyrektora 30% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego w pierwszej
kategorii zaszeregowania.
6. Dodatek motywacyjny w każdej placówce
przyznawany jest na okres nie krótszy niż trzy miesiące
i nie dłuższy niż pół roku.
7. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego określa, po zasięgnięciu opinii
odpowiednich
szczebli
i
struktur
związków
zawodowych w granicach przyznanych środków
finansowych dla nauczycieli - dyrektor szkoły, a dla
dyrektora Burmistrz Miasta.
8. Wysokość
dodatku
motywacyjnego
dla
nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
Burmistrz Miasta.
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
IV. Dodatki funkcyjne
§ 6.1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje się
uwzględniając przede wszystkim wielkość szkoły,
liczbę uczniów i oddziałów, warunki lokalowe.
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2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora
kształtuje się w granicach:
1) dla placówki liczącej do 10 oddziałów włącznie - od
25 do 35% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego
w
pierwszej
kategorii
zaszeregowania,
2) dla placówki liczącej od 11 do 20 oddziałów
włącznie - od 35 do 50% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego w pierwszej
kategorii zaszeregowania,
3) dla placówki liczącej powyżej 20 oddziałów - od
50 do 65%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
w pierwszej kategorii zaszeregowania.
3. Burmistrz Miasta przyznaje dodatki funkcyjne
dyrektorom szkół uwzględniając kryteria określone
w ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznawany
jest przez Burmistrza Miasta na rok szkolny.
§ 7. Dodatek funkcyjny dla zastępców dyrektora
i innych stanowisk kierowniczych w szkole określa co
do zasad i wysokości dyrektor szkoły z tym, że
wysokość każdego nie może przekroczyć 75%
odpowiedniego dodatku dyrektora danej szkoły.
§ 8.1. Nauczycielom
realizującym
dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz
warunki ich realizacji, przyznaje dyrektor - szkoły na
czas pełnienia funkcji i wynosi miesięcznie:
1) wychowawcy klasy - 4% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego w pierwszej
kategorii zaszeregowania,
2) opiekuna stażu - 2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego w pierwszej kategorii
zaszeregowania,
3) doradcy metodycznego - od 10 do 15%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego
w
pierwszej
kategorii
zaszeregowania.
§ 9.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, również dla
nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie, powstaje z dniem powierzenia
stanowiska i wygasa z dniem zaprzestania pełnienia
tych obowiązków.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi z dniem
objęcia zastępstwa i wygasa z dniem zaprzestania
pełnienia obowiązków.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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V. Dodatek za warunki pracy.
§ 10.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych
w § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze:
1) w szkołach (klasach ) przysposabiających do pracy
zawodowej w wysokości 2% wynagrodzenia
zasadniczego,
2) w specjalnych przedszkolach (oddziałach) oraz za
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom wymienionym w § 9 pkt 1
rozporządzenia w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego.
4. Wysokość dodatku uzależniona jest od wymiaru
czasu pracy realizowanego w warunkach, o których
mowa w ust. 1.
5. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku,
o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 przysługuje jeden
wyższy.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 11.1. Wynagrodzenie
za
jedna
godzinę
ponadwymiarową
ustala
się
dzieląc
stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1,
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w
ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach,
w których przypadają dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
45
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ponadwymiarowych,
za
które
przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
4. Za
zajęcia
dydaktyczne,
wychowawcze
i opiekuńcze przeprowadzane w dni wolne lub święta
nauczycielowi przysługuje dzień wolny od pracy lub
wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem.
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 7, w sposób
określony w ust. 1.
6. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w
tej
godzinie
została
zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
godzin.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 12.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i przyznawane są
nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy
zawodowej.
Nagroda
może
być
przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku.
2. Ustala się następujący podział specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze,
stanowiącego
1%
planowanego
rocznego
funduszu
wynagrodzeń
osobowych nauczycieli:
- 30% tego funduszu na nagrody przyznawane przez
Burmistrza Miasta,
- 70% tego funduszu na nagrody przyznawane przez
dyrektorów szkół.
3. Liczbę przyznanych nagród określają corocznie
organy je przyznające.
4. Wysokość nagrody Burmistrza Miasta wynosi od
40 do 100%, a wysokość nagrody dyrektora od 20 do
60%
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra i przygotowaniem
pedagogicznym.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2009
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 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,
Nr 157, poz. 1241/ art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz.458/
uchwala się co następuje :
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatków od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 538,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 860,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1012,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
18 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2323,00 zł
-- o liczbie osi - trzy - 2170,00 zł
-- o liczbie osi cztery i więcej - 2140,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2353,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2291,00 zł
-- o liczbie osi – cztery i więcej - 2229,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
-- o liczbie osi – cztery i więcej - 2353,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych niż określone w pkt 2
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2323,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2170,00 zł
-- o liczbie osi – cztery i więcej - 2140,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2363,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2353,00 zł

4)

5)

6)

7)

8)

-- o liczbie osi – cztery i więcej - 2229,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2597,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2583,00 zł
-- o liczbie osi – cztery i więcej - 2724,00 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 1604,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 1604,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1604,00 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton :
-- o liczbie osi – dwie - 2101,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2079,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie:
-- o liczbie osi – dwie - 2101,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2058,00 zł
c) powyżej 36 ton :
-- o liczbie osi – dwie - 2410,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2353,00 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
i przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych niż określony w pkt 5 o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2101,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2058,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie:
-- o liczbie osi – dwie - 2106,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2095,00 zł
c) powyżej 36 ton:
-- o liczbie osi – dwie - 2410,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 2724,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 344,00zł
od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
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a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
-- o liczbie osi – jedna - 361,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 356.00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 685,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
28 ton:
-- o liczbie osi – jedna - 723,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 664,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 685,00 zł
c) równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton
włącznie:
-- o liczbie osi – jedna - 992,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 977,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 778,00 zł
d) powyżej 36 ton:
-- liczbie osi – jedna - 1319,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 1308,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 1298,00 zł
9) od przyczep lub naczep z innym systemem
zwieszenia osi jezdnych niż określone w pkt 8
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
-- o liczbie osi – jedna - 361,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 356,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 953,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
28 ton:
-- o liczbie osi – jedna - 723,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 664,00 zł
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-- o liczbie osi – trzy - 953,00 zł
c) równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton
włącznie
-- o liczbie osi – jedna - 1494,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 1484,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 1083,00 zł
d) powyżej 36 ton:
-- o liczbie osi – jedna - 1952,00 zł
-- o liczbie osi – dwie - 1939,00 zł
-- o liczbie osi – trzy - 1928,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc - 1491,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1516,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/131/2008 Rady
Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków
transportowych
/Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 155, poz. 2407/.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska
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POROZUMIENIE Nr 25/2009
w sprawie przejęcia przez gminę Brześć Kujawski zadań gminy Włocławek z zakresu zarządzania drogą
gminną.
Dnia 28 września 2009 r. we Włocławku na
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 538 ze zm.),
oraz
uchwały
Rady
Gminy
Włocławek
nr XXXII/227/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie
przekazania Gminie Brześć Kujawski zadania
zarządzania publiczną drogą gminną i uchwały Rady
Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr XXX/187/09 z dnia
24 września 2009 r. w sprawie przejęcia od gminy
Włocławek zadania zarządzania publiczną drogą
gminną;
pomiędzy:
gminą Włocławek
ul. Królewiecka 7

z

siedzibą

we

Włocławku

reprezentowaną przez
Panią Ewę Braszkiewicz -Wójta Gminy Włocławek
przy kontrasygnacie Skarbnika
Pani Tatiany Kowalewskiej
a
gminą Brześć Kujawski z siedzibą w Brześciu
Kujawskim Plac Władysława Łokietka 1
reprezentowaną przez
Pana Wojciecha Zawidzkiego - Burmistrza Brześcia
Kujawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika
Pani Joanny Wojtczak
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1.1. Wójt Gminy Włocławek, działając jako
zarządca drogi gminnej Nr 190514C przekazuje,
a Burmistrz Brześcia Kujawskiego przejmuje do
prowadzenia zadanie publiczne polegające na
zarządzaniu
wskazaną
drogą
w
granicach
administracyjnych gminy Włocławek.
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2. Przebieg drogi przekazanej do zarządzania,
określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§ 2.1. Burmistrz Brześcia Kujawskiego przyjmuje
do realizacji zadania zarządcy dróg gminnych
wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
w tym:
1) pełnienie funkcji inwestora;
2) utrzymanie
nawierzchni
drogi,
chodników,
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń
związanych z drogą;
3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
4) koordynacja robót w pasie drogowym;
5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych;
6) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi
i
drogowych
obiektów
inżynierskich,
ze
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7) wykonywanie
robót
interwencyjnych,
robót
utrzymaniowych i zabezpieczających;
8) przeciwdziałanie niszczeniu drogi przez ich
użytkowników;
9) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom
środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie utrzymania drogi;
10) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie drogi
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
gdy
występuje
bezpośrednie
zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;
11) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie
i usuwanie drzew oraz krzewów;
§ 3.1. Burmistrz Brześcia Kujawskiego przyjmuje
do realizacji zadania zarządcy dróg gminnych
wynikające z innych przepisów, w tym:
1) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót
w pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do
poprzedniego stanu użyteczności;
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych
odcinków pasa drogowego;
3) uzgadnianie
planów
zabudowy
terenów
sąsiadujących z pasem drogowym, uzgadnianie
projektów i wydawanie opinii w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów.
§ 5.1. Zadania
przekazane
niniejszym
porozumieniem gmina Brześć Kujawski będzie
wykonywała za pośrednictwem właściwych organów
w formach przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy gminy Brześć Kujawski
w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie
czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne,
umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.
3. Gmina Brześć Kujawski może zadania
wynikające z niniejszego porozumienia wykonywać za
pośrednictwem zarządu dróg.
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§ 6. Wójt Gminy Włocławek zastrzega sobie prawo
nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny
prowadzenia zadań wynikających z niniejszego
porozumienia wg kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 7. Opłaty i kary pobrane z tytułu realizacji zadań
wynikających
z
niniejszej
umowy
pozostają
w dyspozycji gminy Brześć Kujawski z przeznaczeniem
na realizację zadań wynikających z porozumienia
w
zakresie
zarządzania
drogami
gminnymi
w szczególności na remonty lub przebudowę drogi
gminnej.
§ 8. Gmina Brześć Kujawski w zakresie opłat i kar
wynikających
z
realizacji
zadań
objętych
porozumieniem wydaje decyzje i postanowienia
w przedmiocie odroczenia terminu płatności,
umorzenia,
rozłożenia
na
raty,
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zm.). Udzielenie ulgi nie stanowi podstawy do
zwiększenia dotacji.
§ 9.1. Gmina Włocławek, na prowadzenie zadań
przekazanych niniejszym porozumieniem będzie gminie
Brześć Kujawski przekazywał dotację celową.
2. Wysokość dotacji na rok 2010 wynosi
2 500,00 zł.
3. Dotacja
podlega
corocznej
waloryzacji
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok
poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
4. Dotacja na dany rok będzie przekazywana
w 12 równych ratach miesięcznych, do 15 dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy gminy Brześć Kujawski.
§ 10.1. Gmina Brześć Kujawski corocznie do dnia
28 lutego będzie przekazywać gminie Włocławek
sprawozdanie z realizacji zadań wynikających
z porozumienia.
2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy
wykaz dochodów otrzymanych i pobranych tytułem
zadań wynikających z porozumienia, szczegółowy
wykaz wydatków i ich przeznaczenie.
3. Środki, o których mowa w § 7 i 8 nie wydane
w
danym
roku
lub
wydane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają przekazaniu gminie
Włocławek w terminie, o którym mowa w ust. 1.
§ 11. Gmina Brześć Kujawski z tytułu realizacji
zadań
objętych
porozumieniem
ponosi
odpowiedzialność wobec gminy Włocławek i osób
trzecich.
§ 12.1. Porozumienie zawarto na okres 5 lat. Każdej
ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia
porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego terminu
wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
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2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron
postanowień
Porozumienia
lub
nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 13. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14. Porozumienie sporządzono
w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 15. Porozumienie wchodzi w życie 28 września
2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gmina Włocławek

Gmina Brześć Kujawski

Wójt
Ewa Braszkiewicz

Burmistrz
Wojciech Zawidzki

Skarbnik Gminy
Tatiana Kowalewska

Skarbnik
Joanna Wojtczak
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POROZUMIENIE Nr 26/2009
współdziałania w sprawie wykonania zadania publicznego polegającego na realizacji projektu p.n. Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej Brześć Kujawski-Smólsk o łącznej długości 3,4125 km wdrażanego w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
zawarte w dniu 25 września 2009 r.
na podstawie uchwały nr XXX/189/09 Rady
Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 24 września
2009 r., oraz uchwały nr XXXII/228/09 Rady Gminy
Włocławek z dnia 25 września 2009 r. pomiędzy:
1. gminą Brześć Kujawski, reprezentowaną przez
Wojciecha Zawidzkiego - Burmistrz Brześcia
Kujawskiego
przy kontrasygnacie Joanny Wojtczak - Skarbnika
Gminy,
a
2. gminą Włocławek reprezentowaną przez Ewę
Braszkiewicz - Wójta Gminy Włocławek
przy kontrasygnacie Tatiany Kowalewskiej Skarbnika Gminy.
§ 1.1. Gmina Brześć Kujawski podejmuje na rok
2010 realizację zadania pod nazwą „Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej Brześć Kujawski – Smólsk
o łącznej długości 3, 4125 km wdrażanej w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”, a gmina Włocławek w ramach niniejszej
porozumienia i partnerstwa udzieli jej pomocy
finansowej, w trybie art. 10 ust 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym.

2. Celem realizacji projektu jest przebudowa drogi
gminnej o łącznej długości 3,4125 km, prowadząca do
zwiększenia płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa
komunikacyjnego, powiązania drogi gminnej z drogą
krajową, wojewódzką i powiatową.
§ 2. Planowana
wartość
projektu
wynosi
3.870.000,00 zł. Środki na realizację zadania oprócz
środków zabezpieczonych w budżetach stron umowy,
będą pochodziły z budżetu państwa w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”.
§ 3.1. Gmina Brześć Kujawski będąca inwestorem
zadania, wystąpi z wnioskiem do Wojewody KujawskoPomorskiego o dofinansowanie zadania w kwocie
1.935.000,00 zł.
2. Gmina Brześć Kujawski na realizację zadania
przeznacza środki w kwocie 1.474.000,00 zł.
3. Gmina Włocławek na realizację zadania
przeznacza środki w kwocie 461.000,00 zł.
4. W przypadku, gdy po ukończeniu postępowania
przetargowego wartość zadania okaże się inna niż
kwota określona w § 2, udział umawiających się stron
ulegnie
proporcjonalnej
zmianie.
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5. Gmina Włocławek będzie przekazywała gminie
Brześć Kujawski środki finansowe w ramach kwoty
określonej w § 3 ust. 3, w terminie 14 dni od daty
przedłożenia faktur VAT za wykonane i odebrane
zakresy robót.

2. W przypadku przyznania środków z budżetu
państwa w kwocie niższej niż ta, o której mowa w § 3
ust. 1, strony porozumienia podejmą decyzję w sprawie
realizacji projektu w odrębnym trybie, w formie aneksu
do porozumienia.

§ 4.1. Do obowiązków gminy Brześć Kujawski
należy w szczególności:
1) przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy;
2) promocja projektu wśród lokalnych społeczności;
2. Inwestycję zrealizuje gmina Brześć Kujawski, do
której należy w szczególności:
1) przygotowanie i koordynowanie realizacji projektu,
w tym sporządzanie sprawozdań, monitoringu
rzeczowego i finansowego oraz ewidencjonowanie
wydatków ponoszonych na realizację zadania;
2) udostępnianie całej dokumentacji związanej
z realizacją projektu upoważnionym organom
kontrolnym;
3) raportowanie o stanie projektu oraz przygotowanie
i przedkładanie dokumentów niezbędnych do
realizacji i rozliczania projektu;
4) zgodne z przepisami prawa rozliczenie ponoszonych
kosztów.

§ 8. Komunikacja między samorządami odbywać
się będzie w formie korespondencji tradycyjnej lub
elektronicznej.

§ 5. Gmina Włocławek upoważni osobę do udziału
w postępowaniu przetargowym, oraz realizacji i odbioru
zadania.

§ 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane
w porozumieniu będą mieć zastosowanie przepisy
prawa polskiego.
§ 10. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§.11. Porozumienie
sporządzono
w
4
jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
Gmina Włocławek

Gmina Brześć Kujawski

Wójt
Ewa Braszkiewicz

Burmistrz
Wojciech Zawidzki

Skarbnik Gminy
Tatiana Kowalewska

Skarbnik
Joanna Wojtczak

§ 6. Gmina Brześć Kujawski zapewni gminie
Włocławek udział w weryfikacji dokumentów
dotyczących ostatecznego zrealizowania zadania.
§ 7.1. Porozumienie przestaje wiązać strony
w przypadku nie przyznania z budżetu państwa środków
na realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
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