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nr XXXIII/202/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
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UCHWAŁA Nr 762/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami:
Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
dla
terenów
położonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja
i Szosą Bydgoską w Toruniu, zwany dalej planem.
§ 2. Integralną część planu, o którym mowa w § 1,
jest rysunek planu miejscowego zwany dalej rysunkiem
planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
przedstawiający graficznie ustalenia planu, w tym
granice obszaru objętego planem.
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
dominować na terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;
2) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia i wzbogaca
przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim
sprzeczne;
3) terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczony
na
rysunku
planu
liniami
rozgraniczającymi (oznaczony literami i cyframi);

4) symbolu terenu - należy przez to rozumieć
oznaczenie
terenu
wydzielonego
liniami
rozgraniczającymi, składające się z:
a) poz. 1 – oznacza numer planu,
b) poz. 2 – oznacza numer jednostki przestrzennej,
c) poz. 3 – oznacza podstawowe przeznaczenie
terenu,
d) poz. 4 – oznacza kolejny numer terenu o tym
samym przeznaczeniu;
5) strefie ochrony konserwatorskiej ze znacznym
udziałem elementów historycznych ukształtowanej
struktury przestrzennej o wartościach kulturowych –
należy przez to rozumieć strefę ochrony
konserwatorskiej ustaloną w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Torunia;
6) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć
zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską,
ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie;
7) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas,
o minimalnej szerokości 3 m, zwartej zieleni
wielopiętrowej
z
przewagą
gatunków
zimozielonych, oddzielającej – w tym także
optycznie – tereny o różnym przeznaczeniu;
8) maksymalnej ochronie istniejącej zieleni wysokiej –
należy przez to rozumieć zakaz wycinki drzew
z wyjątkiem drzew będących w kolizji z planowaną
inwestycją
kubaturową
lub
urządzeniami
sportowymi, ciągami komunikacyjnymi oraz
prawidłową eksploatacją infrastruktury technicznej;
9) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć
nośniki informacji wizualnej, w jakiejkolwiek
materialnej formie, nie będące elementami systemu
informacji miejskiej lub znakami w rozumieniu
przepisów o znakach i sygnałach;
10) minimalnym wskaźniku miejsc postojowych –
należy przez to rozumieć obowiązek realizacji
minimalnej
ilości
miejsc
postojowych,
lokalizowanych w granicach działki budowlanej dla
potrzeb
przeznaczenia
podstawowego
i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektów
z jego zakresu) – obliczanej wg wskaźnika
określonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy
uwzględnieniu
zasady
równania
w
górę
w przypadku ułamkowego przeliczenia;
11) odprowadzeniu ścieków – należy przez to rozumieć
odprowadzenie wody zużytej na cele bytowe lub
gospodarcze, wód opadowych lub roztopowych,
ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych, w tym zwłaszcza
dróg i parkingów.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
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z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi
z
Polskich
Norm
i
przepisów
odrębnych,
obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 41.05-U1, ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne: obiekty małej architektury,
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
zieleń urządzona;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów
budowlanych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi
ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko,
z wyłączeniem przedsięwzięć związanych
z infrastrukturą techniczną,
b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
ze znacznym udziałem elementów historycznych
ukształtowanej
struktury
przestrzennej
o wartościach kulturowych,
b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa
w pkt a jest historyczna parcela wraz
z zabudową,
c) możliwość adaptacji istniejącego budynku
o
wartości
historyczno-kulturowej,
z zachowaniem wyglądu architektonicznego
w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu,
kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu
architektonicznego, rozmieszczenia, wielkości,
kształtu oraz proporcji otworów okiennych
i drzwiowych,
d) obowiązek
zagospodarowania
terenu
ze
szczególnym
uwzględnieniem
istniejącego
drzewostanu, w celu wyeksponowania leśnoparkowego charakteru nieruchomości,
e) zakaz budowy ogrodzeń pełnych,
f) nakaz uzgodnień wszelkich prac budowlanych
z właściwymi służbami ochrony zabytków;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – zakaz lokalizacji wolno
stojących nośników reklamowych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość zabudowy – istniejąca,
b) linia zabudowy – istniejąca,
c) nachylenie połaci dachowej – istniejące,

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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d) nakaz zachowania 40% powierzchni biologicznie
czynnej,
e) minimalny wskaźnik miejsc postojowych:
20 miejsc postojowych/1000 m² powierzchni
użytkowej usług, 20 miejsc postojowych/
100 studentów i zatrudnionych;
granice i sposób zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów – nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady podziału nieruchomości –
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych
działek – 2 500 m², z wyłączeniem działek
wydzielanych na cele infrastruktury technicznej
(w minimalnych wielkościach);
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu – obsługa
komunikacyjna z ul. Mickiewicza, na warunkach
wydanych przez zarządcę lub właściciela drogi;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków –
z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestora sieci,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących
lub
projektowanych
urządzeń
elektroenergetycznych na warunkach wydanych
przez gestora sieci,
c) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci cieplnej
lub z urządzeń indywidualnych z zastosowaniem
paliw i technologii gwarantujących nie
przekraczanie
dopuszczalnych
norm
zanieczyszczeń,
zgodnie
z
przepisami
szczególnymi;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów – nie występuje
potrzeba określania;
stawki procentowe, na podstawie których ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 41.05-US1, ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi sportu i rekreacji,
b) dopuszczalne: obiekty małej architektury, zieleń
urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
– nie występuje potrzeba określania;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) ze względu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi
ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na
środowisko,
z wyłączeniem przedsięwzięć związanych
z infrastrukturą techniczną,
b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej,
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c) obowiązek maksymalnej ochrony istniejącej
zieleni wysokiej,
d) obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej od
strony dróg publicznych,
e) obowiązek nasadzeń zieleni izolującej optycznie
tereny sportowe od strony terenu leśnego
41.05-ZL1;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ze
znacznym udziałem elementów historycznych
ukształtowanej
struktury
przestrzennej
o wartościach kulturowych,
b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa
w pkt a jest utrzymanie rekreacyjnego charakteru
terenu będącego częścią dawnego Lasku
Miejskiego,
c) nakaz uzgodnień wszelkich prac budowlanych
z właściwymi służbami ochrony zabytków;
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – zakaz lokalizacji wolno
stojących nośników reklamowych;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie
terenu
w
formie
powierzchniowych urządzeń sportowych – boisk
i placów zabaw,
b) dopuszcza
się
lokalizację
obiektów
kubaturowych (obsługi boisk) o maksymalnej
powierzchni zabudowy – 2% powierzchni terenu,
na podstawie koncepcji zagospodarowania
terenu, uwzględniającej maksymalną ochronę
istniejącego drzewostanu,
c) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej,
o której mowa w pkt b – I kondygnacja
nadziemna, nie więcej niż 4m od poziomu
istniejącego terenu,
d) dachy płaskie,
e dopuszcza się grodzenie terenu, z zastrzeżeniem
pkt 3e,
f) nakaz zachowania min. 20% powierzchni
czynnej biologicznie,
g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych:
8 miejsc postojowych/100 użytkowników,
h) ze względu na parkowy charakter założenia
sportowego i występujący na tym terenie
wartościowy
drzewostan,
dopuszcza
się
bilansowanie miejsc postojowych w przyległych
drogach publicznych;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów – nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady podziału nieruchomości –
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych
działek – 5 000 m², z wyłączeniem działek
wydzielanych na cele infrastruktury technicznej
(w minimalnych wielkościach);
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu – obsługa
komunikacyjna od strony ul. Reja na warunkach
wydanych przez zarządcę lub właściciela drogi;
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków –
z i do miejskiej sieci zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestora sieci,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących
lub
projektowanych
urządzeń
elektroenergetycznych na warunkach wydanych
przez gestora sieci,
c) zaopatrzenie w energię cieplną z sieci
ciepłowniczej lub z urządzeń indywidualnych
z
zastosowaniem
paliw
i
technologii
gwarantujących
nie
przekraczanie
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, zgodnie
z przepisami szczególnymi;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów – nie występuje
potrzeba określania;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 0%.
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 41.05-ZL1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zieleń leśna,
b) dopuszczalne: ciągi piesze, obiekty i urządzenia
sportowo-rekreacyjne na działce nr 218,
urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów
budowlanych,
b) zakaz
rozbudowy
funkcji
niezgodnych
z
przeznaczeniem
podstawowym
i dopuszczalnym;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego – zakaz lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej ze
znacznym udziałem elementów historycznych
ukształtowanej
struktury
przestrzennej
o wartościach kulturowych,
b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa
w pkt a są tereny o charakterze leśno-parkowym,
będące częścią dawnego Lasku Miejskiego,
c) nakaz uzgodnień wszelkich prac budowlanych
z właściwymi służbami ochrony zabytków;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników
reklamowych,
b) zakaz grodzenia (nie dotyczy dz. 216, 217);
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy kubaturowej,
b) zakaz stosowania nawierzchni utwardzonych dla
ciągów pieszych,
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c) w
zagospodarowaniu
terenu
uwzględnić
istniejące ciągi piesze, wzbogacone o elementy
małej architektury, oświetlenie itp.;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów – nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady podziału nieruchomości – nie
występuje potrzeba określania;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu – zakaz zabudowy
kubaturowej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) niezbędna infrastruktura techniczna, obsługująca
teren ZL1 zlokalizowana w ciągach pieszych –
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora
sieci,
b) zaleca się docelowe uporządkowanie przebiegu
sieci infrastruktury technicznej, z równoczesną
likwidacją nieczynnych odcinków, poprzez
przełożenie ich w linie rozgraniczające dróg
publicznych – zgodnie z warunkami wydanymi
przez gestora sieci;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów – nie występuje
potrzeba określania;
stawki procentowe, na podstawie których ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 41.05-KD(Z)1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: komunikacja – droga publiczna –
ulica zbiorcza,
b) dopuszczalne: ścieżka rowerowa, ciągi piesze,
urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów
budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 5b;
b) zakaz
rozbudowy
funkcji
niezgodnych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego – zakaz lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
ze znacznym udziałem elementów historycznych
ukształtowanej
struktury
przestrzennej
o wartościach kulturowych,
b) przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa
w pkt a jest historyczny przebieg ul. Mikołaja
Reja,
c) nakaz uzgodnień wszelkich prac budowlanych
z właściwymi służbami ochrony zabytków;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników
reklamowych,

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
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b) dopuszcza
się
lokalizację
wyłącznie
zintegrowanych z wiatami przystankowymi
kiosków handlowych i budek telefonicznych
(1 kiosk na 1 wiatę);
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) minimalna szerokość chodnika 1,5 m,
b) minimalna szerokość ścieżki rowerowej zgodnie
z przepisami odrębnymi;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów – nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady podziału nieruchomości – nie
występuje potrzeba określania;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu – nie występuje
potrzeba określania;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej –
przebudowa i budowa systemów infrastruktury
technicznej na warunkach wydanych przez gestora
sieci i w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów – nie występuje
potrzeba określania;
stawki procentowe, na podstawie których ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokości 0%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do
publicznego wglądu – stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 9. Rozstrzygnięcie
o
sposobie
realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania – stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 11.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta
Torunia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 762/10
Rady Miasta Toruń
z dnia 18 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 762/10
Rady Miasta Toruń
z dnia 18 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów
położonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja
i Szosą Bydgoską w Toruniu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miasta Torunia nie uwzględnia uwagi złożonej do
projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
w dniach 29 stycznia 2010 r. - 22 lutego 2010 r.
Zgłaszający uwagę: Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, właściciel
nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza
125-139, Szosa Bydgoska 2-24 (działka Nr 218)
w Toruniu, na której zlokalizowana jest stacja paliw
Nr 156.
Treść uwagi: wniosek o zmianę przeznaczenia
podstawowego – zieleń leśna (41.05-ZL1) na działce
nr 218 i uwzględnienie w opracowywanym projekcie
planu funkcjonowania stacji paliw Nr 156.
Ustalenia planu: przeznaczenie podstawowe – zieleń
leśna (41.05-ZL1).
Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi:
Rada Miasta Torunia podjęła w dniu 15 stycznia 2009 r.
uchwałę nr 474/09 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia m.p.z.p. dla terenów położonych
pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską
w Toruniu.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”
(uchwała nr 1032/06 RMT z dnia 18 maja 2006 r.) teren
objęty planem znajduje się na obszarze, dla którego jako
kierunek rozwoju wskazuje się funkcje usług w zieleni.
Na przedmiotowym terenie ochronie podlegają
zachowane układy zieleni wysokiej i ukształtowania
terenu, jak również charakterystyczne elementy
zagospodarowania
i
urządzania
terenu
o wartościach historycznych.
Ze względu na położenie terenu w obszarze
o
wartościach
historycznych
i
kulturowokrajobrazowych (dawny Lasek Miejski) Wojewódzki
Konserwator Zabytków wniósł o objęcie całego terenu
strefą ochrony konserwatorskiej, tym samym do
bezwzględnego zachowania jako teren o charakterze
leśno-parkowym.
Obszar objęty planem obejmuje nieruchomości gminne
– leśne oraz prywatne nieruchomości usługowe –
działki UMK oraz działkę PKN Orlen. Działka Nr 218
własności PKN Orlen położona jest wewnątrz obszaru
leśnego i nie posiada prawnie uregulowanego dostępu

do dróg publicznych – ul. Mickiewicza i Szosy
Bydgoskiej.
Cały teren ma charakter parku leśnego, otoczony jest od
północy i wschodu zabudową mieszkaniową
wielorodzinną Bydgoskiego Przedmieścia, od południa
– obszarem parkowym z istniejącymi usługami
w zieleni (Caritas, Centrum Targowe Park).
W planie utrzymano dotychczasowy charakter
przestrzeni leśno-parkowej, uzupełniając przeznaczenie
o funkcje sportowo-rekreacyjne (boisko Orlik), również
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Bydgoskiego
Przedmieścia (41.05-US1).
Stacja
paliw
PKN
Orlen
jest
elementem
dysharmonizującym
przestrzeń
o
charakterze
rekreacyjno-wypoczynkowym.
Ze względu na ochronę ładu przestrzennego, ochronę
wartościowego przyrodniczo i kulturowo obszaru,
oczekiwania
społeczne
(wzmocnienie
funkcji
przyjaznych mieszkańcom tj. leśnych i rekreacyjnosportowych) uwaga nie zostaje uwzględniona.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 762/10
Rady Miasta Toruń
z dnia 18 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy
ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską
w Toruniu, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasady ich finansowania.

b) modernizację i przebudowę istniejących oraz
budowę
nowych
sieci
i
urządzeń
elektroenergetycznych na terenach sportoworekreacyjnych.
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, w tym
m.in. z ustawą: Prawo budowlane, Prawo zamówień
publicznych, Prawo ochrony środowiska, ustawą
o drogach publicznych, ustawą o gospodarce
nieruchomościami.
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej realizowane będą
w sposób określony w ustawie Prawo energetyczne.
Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Realizacja, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, będzie finansowana z budżetu miasta
przy wykorzystaniu środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
określa się następujący sposób realizacji i zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
przewidziane do realizacji na obszarze objętym
opracowaniem planu obejmują:
a) poszerzenie drogi publicznej, ulicy zbiorczej – Reja
na odcinku 158 m o 9 m, gdzie przewidziano
miejsce na chodniki i ewentualną ścieżkę rowerową,
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UCHWAŁA Nr XXXIII/202/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a 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. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362, Nr 183, poz. 1432, Nr 202,
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2.1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do
potrzeb
osoby
wynikających
z
wieku,
niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn
2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie
gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie
zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie
wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki.
3. Usługi mogą być również przyznane osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może
takiej pomocy zapewnić.
4. Usługi opiekuńcze dla osoby, dla osoby, o której
mowa w § 1 ust. 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.
§ 3.1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo
innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej.
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2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.
§ 4.1. Zakres usług i okres ich świadczenia
powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność
psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby,
a także możliwość osoby niepełnosprawnej lub
przewlekle chorej.
2. Usługi realizowane będą we wszystkie dni
miesiąca tj. od poniedziałku do piątku.
3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrowie.
§ 5. Zakres świadczonych usług dla osoby
obejmuje:
1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę
potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu
i kapaniu;
2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych
i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym;

Dochód na osobę - procentowe kryterium dochodowe
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - %
Do 100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
Powyżej 201
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3) przygotowanie posiłków lub produktów na cześć
dnia, kiedy osoba zostaje sama oraz właściwe ich
przechowywanie;
4) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem
higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych
przez osobę;
5) utrzymanie w czystości bielizny pościelowej
i lekkiej odzieży przez pranie;
6) zakup odzieży i obuwia;
7) palenie w piecu, przynoszenie węgla;
8) umożliwienie
kontaktu
lub
pośredniczenia
w kontaktach z różnymi instytucjami w tym
z ośrodkiem pomocy społecznej i placówkami
służby zdrowia;
9) w miarę możliwości kontakty z otoczeniem;
10) inne wynikające z rozeznanych potrzeb.
§ 6.1. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie
usług opiekuńczych w kwocie 12,70 zł. za godzinę
usług.
2. Do wnoszenia opłat za usługi obowiązana jest
osoba, której usługi przyznano decyzją kierownika
GOPS w Obrowie. Wysokość odpłatności zależna jest
od
posiadanego
dochodu
osoby
samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, na
zasadach regulowanych w poniższej tabeli.
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od
wysokości stawki usługi:
Osoby samotne
Osoby w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5
10
10
15
15
20
20
25
25
30
100
100

§ 7. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują
usługobiorcom, których dotknęły nieprzewidziane
wypadki losowe.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Obrowo oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie.

§ 8. Opłaty za usługi należy wpłacać na konto
Urzędu Gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
którego dotyczy należność.

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

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/110/2004r. Rady
Gminy w Obrowie z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie ustalenia pełnego kosztu 1 godziny usług
opiekuńczych
świadczonych
przez
opiekunki
zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Obrowie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
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UCHWAŁA Nr XXXIII/203/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 90 ust. 1 i 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,
Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji na finansowanie działalności wychowania
przedszkolnego w formach niepublicznego zespołu
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego
prowadzonego na terenie Gminy Obrowo.
§ 2.1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na
terenie Gminy Obrowo wychowanie przedszkolne,
o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy
Obrowo dotację.
2. Dotację udziela się na wniosek osoby
prowadzącej wychowanie przedszkolne w formie:
1) niepublicznego
zespołu
wychowania
przedszkolnego;
2) niepublicznego punktu przedszkolnego.
§ 3. Dotacja dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 2 przysługuje na każdego ucznia w wysokości
równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przybliżeniu na jednego ucznia - na prowadzenie
przedszkola publicznego przez gminę Obrowo.
§ 4.1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie,
przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 2
ust. 2 wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien
zawierać:
1) nazwę i adres punktu przedszkolnego;
2) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do
ewidencji placówek niepublicznych;
3) planowaną
liczbę
dzieci/wychowanków
mieszkańców Gminy Obrowo;
4) imienny wykaz dzieci wraz z datą urodzenia
i adresem zamieszkania;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który
ma byc przekazana datacja.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 5.1. Dotacje przekazywane będą w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
rachunek bankowy wskazany we wniosku.
2. W celu otrzymania miesięcznej dotacji osoba
prowadząca punkt przedszkolny składa w terminie do
10-go każdego miesiąca sprawozdanie o liczbie
uczniów uczęszczających do tych placówek wg stanu na
pierwszy dzień miesiąca, na których przysługuje dotacja
z budżetu Gminy Obrowo. Wzór sprawozdania
miesięcznego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Osoba prowadząca punkt przedszkolny dokonuje
rozliczenia dotacji na podstawie faktycznej liczby dzieci
uczęszczających do tych placówek. Liczba ta nie może
przekraczać planowanej liczby dzieci podanej
we wniosku o przyznanie dotacji.
4. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane
w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy
przekazaniu kolejnej raty dotacji.
5. Nadpłaty dotacji wskazane za miesiąc grudzień
podlegają zwrotowi na konto wskazane przez gminę
Obrowo w terminie do 15 stycznia następnego roku,
natomiast wykazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień
niedopłaty dotacji zostaną przekazane na rachunek
osoby prowadzącej zespół wychowania przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego w terminie do 15 stycznia
roku następnego.
6. Rozliczenie dotacji za dany rok osoba
prowadząca zespół wychowania przedszkolnego lub
punkt przeszkolny winna dokonać w formie
sprawozdania rocznego w terminie do 10 stycznia roku
następnego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Wójtowi przysługuje prawo kontynuowania
prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych
placówkom. Do przeprowadzenia kontroli Wójt może
upoważnić pracowników Urzędu Gminy.
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2. Osoby
prowadzące
zespół
wychowania
przedszkolnego lub punkt przedszkolny obowiązane są
udostępnić kontrolującym dokumentację organizacyjną,
finansową oraz z przebiegu nauczania niezbędną do
weryfikacji danych, o których mowa powyżej.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz
z odsetkami wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski
1071
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UCHWAŁA Nr XXXI/358/2010
RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47
poz. 544 z późn. zm.1) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Tworzy się obwód głosowania o numerze 16
w Regionalnym
Szpitalu
Specjalistycznym
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Szpital w Brodnicy dla przeprowadzenia głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Siedziba
obwodowej komisji wyborczej znajduje się w budynku
szpitala przy ul. Wiejskiej 9 w Brodnicy.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Brodnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt
1072

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 57 poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218 poz. 1592, z 2007 r.
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196 poz. 1218 oraz
z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651
i Nr 213, poz. 1652.
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UCHWAŁA Nr XXXV/279/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala
się
Regulamin
korzystania
z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko –
Orlik 2012” w Dąbrowie Chełmińskiej, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/279/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Regulamin korzystania z kompleksu
sportowych ,,Moje Boisko - Orlik 2012”

boisk

§ 1. Kompleks
sportowy
„Moje
Boisko
ORLIK 2012” służy do realizacji zadań własnych
Gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie kultury
fizycznej, w tym w szczególności do:
1) realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania
fizycznego;
2) propagowania
sportu,
współzawodnictwa
sportowego i zdrowego stylu życia;
3) upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy
wśród dzieci, młodzieży i pozostałych grup
wiekowych.
§ 2.1. Kompleks jest administrowany przez Urząd
Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, zwany dalej
,,administratorem”.
2. Godziny otwarcia Kompleksu Boisk będą
ustalane
w
harmonogramie
miesięcznym,
udostępnianym do wiadomości publicznej w gablocie
przy
obiekcie
oraz
na
stronie
www.dabrowachelminska.lo.pl.
3. Korzystanie z obiektu odbywa się za zgodą
administratora obiektu.
4. Za korzystanie z kompleksu boisk sportowych
,,ORLIK 2012” nie pobiera się opłaty.

5. Umożliwia się rezerwację boiska. Harmonogram
rezerwacji prowadzi pracownik obsługi boisk.
6. Dopuszcza się możliwość ograniczenia lub
odwołania korzystania z obiektu w sytuacji
niekorzystnych warunków atmosferycznych, na czas
remontów czy koniecznych napraw.
§ 3. Z obiektu korzystać mogą, po wcześniejszym
zapoznaniu się z regulaminem:
1) grupy zorganizowane;
2) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem
nauczyciela;
3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora
lub trenera;
4) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas
organizowanych imprez sportowych, z udziałem
publiczności;
5) zakłady pracy, organizacje, instytucje;
6) osoby fizyczne;
7) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 4. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:
1) z przeciwwskazaniami lekarskimi;
2) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
które są pod działaniem środków odurzających;
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3) poniżej 15 roku życia po zmroku bez pełnoletniego
opiekuna.
§ 5. Do obowiązków osób korzystających z obiektu
należy:
1) przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa
przy
korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących
się na wyposażeniu obiektu;
2) zachowanie czystości i porządku na terenie
kompleksu boisk sportowych i w pomieszczeniach
sanitarnych;
3) podporządkowanie
się
poleceniom
osób
prowadzących
zajęcia
lub
pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

§ 9. Organizator zawodów (zajęć), pracownik do
obsługi boisk sportowych może:
1) nakazać
opuszczenie
obiektu
wszystkim
korzystającym;
2) skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby
wchodzące na teren obiektu;
3) zakazać wstępu osobom, które notorycznie zakłócają
ład i porządek lub których zachowanie nie licuje
z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania.
§ 10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do
przestrzegania regulaminu.
1073

§ 6. W
celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
1) pić napojów alkoholowych, palić papierosów,
stosowania środków odurzających;
2) regulowania ustawienia grzejników i innych
urządzeń wyposażenia sanitariatu;
3) używania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców;
4) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
5) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
7) wprowadzania zwierząt;
8) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
9) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż
zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki;
10) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
11) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia
otwartego.
§ 7.1. W czasie zawodów (zajęć) ich organizator
jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz odpowiada za zapewnienie
bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu.
2. Zajęcia grup szkolnych odbywać się mogą
wyłącznie pod nadzorem nauczyciela (instruktora,
trenera).
3. Osoby korzystające z obiektu, w tym również
osoby prowadzące zajęcia z uczniami szkół
zobowiązuje się do:
1) utrzymania czystości na terenie obiektu;
2) zabezpieczenie mienia we własnym zakresie;
3) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, porządkowych;
4) nauczyciele, trenerzy, instruktorzy oraz pracownicy
zatrudnieni
do
obsługi
boisk sportowych
upoważnione są do kontrolowania obuwia
sportowego uczestników zajęć.
§ 8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
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UCHWAŁA Nr XXXV/282/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/282/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zasady ponoszenia opłat za pobyt dzieci i młodzieży
w ośrodkach wsparcia.
§ 1.1. Ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu
prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej
„Słoneczko” w Bydgoszczy świadczy usługi dla dzieci
i młodzieży, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych.
2. Podstawowym zadaniem ośrodka wsparcia jest
w szczególności utrzymanie osób w ich naturalnym
środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
3. Do ośrodka wsparcia mogą być kierowane osoby
niesprawne intelektualnie posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.
§ 2.1. Do wnoszenia opłaty za pobyt w ośrodku
zobowiązane są osoby, którym decyzją kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Chełmińskiej przyznano miejsce w ośrodku.
2. Odpłatność za pobyt w ośrodku ustala się
w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
decyzją wydaną przez kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt
w ośrodku wsparcia reguluje poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub na
osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego
w % ustalonego zgodnie
z ustawą o pomocy
społecznej
do 100%
powyżej 100% do 160%
powyżej 160% do 210%
powyżej 210% do 260%
powyżej 260% do 310%
powyżej 310% do 360%
powyżej 360% do 420%
powyżej 420%

Wysokość odpłatności
ustalona od wysokości
średniego
miesięcznego kosztu
pobytu w ośrodku
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych
nieodpłatnie
4%
7%
10%
13%
15%
19%
21%
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§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub
całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas
określony, zwłaszcza ze względu na:
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch
rodzajów usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych przez osobę samotnie
gospodarującą;

Poz. 1074,1075

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku
wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
leczniczorehabilitacyjnej,
opiekuńczo-leczniczej
lub
pielęgnacyjno-opiekuńczej;
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną
osobę w rodzinie z pomocy w formie usług
opiekuńczych
lub
specjalistycznych
usług
opiekuńczych;
4) zdarzenie losowe.
§ 4. Decyzję o zwolnieniu częściowym lub
całkowitym z opłaty za pobyt w ośrodku wydaje
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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1075

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/10
RADY GMINY w OSIEKU
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art.17 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 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917 i Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy
Osiek:
1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku;
2) Szkoła Podstawowa w Osieku;
3) Szkoła Podstawowa w Strzygach;
4) Szkoła Podstawowa Osieku, Filia w Tomaszewie
z klasami I-III.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów dla
sieci szkół wymienionych w § 1:
1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku – teren całej
gminy Osiek;
2) Szkoła Podstawowa w Osieku – miejscowości:
Osiek, Kolonia Osiek, Jeziorki, Łapinóż, Dębowo,
Obórki, Kretki Małe, Kretki Duże, Kujawa,
Tomaszewo, Wrzeszewo, Szynkowizna, Warpalice
od nr 32-38;
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3) Szkoła Podstawowa w Osieku, Filia w Tomaszewie
z klasami I-III – miejscowości: Tomaszewo,
Wrzeszewo, Warpalice od nr 32-38;
4) Szkoła Podstawowa w Strzygach – miejscowości:
Strzygi, Sumin, Sumówko, Tadajewo, Warpalice –
pozostałe numery.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/199/2009 Rady
Gminy w Osieku z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i
gimnazjum
oraz
granic
ich
obwodów
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 122, poz. 2038, z 2009 r.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osiek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia
1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady
Roman Czachowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5256 –

Poz. 1076
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UCHWAŁA Nr XXXVII/243/10
RADY GMINY w OSIEKU
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania.
załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/243/10
Rady Gminy w Osieku
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) ,na wniosek Wójta
Gminy Osiek uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Osiek na stałe
obwody głosowania, ustalając ich numery i granice,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 103/37/98 Zarządu
Gminy w Osieku z dnia 11 września 1998 r. w sprawie
podziału gminy Osiek na obwody głosowania, ustalenia
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Roman Czachowski
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz.1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356
1
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Nr obwodu
głosowania
1
2

Granice obwodu głosowania
Strzygi,
Sumin,
Sumówko,
Tadajewo, Warpalice
Dębowo, Jeziórki, Kolonia Osiek,
Kujawa, Kretki Duże, Kretki Małe,
Łapinóż,
Obórki,
Osiek,
Szynkowizna,
Tomaszewo,
Wrzeszewo

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5257 –

Poz. 1077
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UCHWAŁA Nr XLIII/600/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia terminów płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa terminy płatności dla
inkasentów następujących opłat lokalnych stanowiących
dochody budżetu Miasta Inowrocławia:
1) opłata targowa;
2) opłata uzdrowiskowa;
3) opłata od posiadania psów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o inkasencie,
oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o których
mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
§ 3. Wyznacza się terminy płatności dla
inkasentów:
1) opłaty targowej – 5 dni od zakończenia miesiąca,
w którym opłata została pobrana;
2) opłaty uzdrowiskowej – 5 dni od zakończenia
miesiąca, w którym opłata została pobrana;
3) opłaty od posiadania psów – 7 dni po upływie
ostatniego dnia, w którym wpłata tej opłaty powinna
nastąpić.
§ 4. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo
przyjęty, a także w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671,
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109,
Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318 i Nr 209, poz. 1320 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131,
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676;
2 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, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5258 –

Poz. 1078
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UCHWAŁA Nr XLIII/601/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,
poz. 539, z późn. zm.1) w zw. z art. 15 ust. 6 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z późń. zm.2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.3) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie
nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 31, poz. 427, z późn. zm.4) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);";
2) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy
zastępcy dyrektora i głównego księgowego.";
3) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor
w uzgodnieniu
z
Prezydentem
Miasta
Inowrocławia.";
4) § 21 otrzymuje brzmienie:
"§ 21.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu
Biblioteki w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wymagane jest, z zastrzeżeniem ust. 2,
współdziałanie co najmniej dwóch osób: dyrektora,
zastępcy dyrektora lub głównego księgowego albo
każdej z tych osób wraz z pełnomocnikiem.
Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz
pełnomocnicy działają w zakresie ich umocowania.
2. Do ustanawiania pełnomocników upoważniony
jest wyłącznie dyrektor.".
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
3 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, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.
4 Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz.Urz.Woj.
kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 165, poz. 2652.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5259 –

Poz. 1079
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UCHWAŁA Nr XLIII/602/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 15 ust. 6 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.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVII/529/2009 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum
Kultury w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 114, poz. 1899) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);";
2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy
zastępcy dyrektora i głównego księgowego.";
3) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:
"3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor
w uzgodnieniu
z
Prezydentem
Miasta
Inowrocławia.";
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
§ 17.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu
Centrum w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wymagane jest, z zastrzeżeniem ust. 2,
współdziałanie co najmniej dwóch osób: dyrektora,
zastępcy dyrektora lub głównego księgowego albo
każdej z tych osób wraz z pełnomocnikiem.
Zastępca dyrektora, główny księgowy oraz
pełnomocnicy działają w zakresie ich umocowania.
2. Do ustanawiania pełnomocników upoważniony
jest wyłącznie dyrektor.".
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1079

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261,
poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
2 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, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5260 –

Poz. 1080
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UCHWAŁA Nr XLIII/603/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla
nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Inowrocław
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 72 ust. 1 w zw. z art. 91d
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.2) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń na pomoc
zdrowotną oraz warunki i sposób ich przyznawania dla
nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez
Miasto Inowrocław.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole lub
szkołę prowadzone przez Miasto Inowrocław;
2) nauczycielach - należy przez to rozumieć
nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 1
i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela, zatrudnionych w szkole, o której mowa
w pkt. 1;
3) byłych nauczycielach - należy przez to rozumieć
nauczycieli, którzy przed przejściem na emeryturę,
rentę
lub
nauczycielskie
świadczenie
kompensacyjne byli zatrudnieni w szkole, o której
mowa w pkt. 1;
4) zapomodze zdrowotnej - należy przez to rozumieć
bezzwrotne, jednorazowe świadczenie na pomoc
zdrowotną udzielane w formie pieniężnej;
5) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez
to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę
określone corocznie w drodze obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę.
§ 3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze
świadczeń, o których mowa w § 1, są nauczyciele oraz
byli nauczyciele, którzy korzystają z opieki zdrowotnej,
w szczególności:
1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby;
2) długotrwale korzystają z leczenia specjalistycznego;
3) ponoszą
koszty
zakupu
protez,
sprzętu
rehabilitacyjnego, niezbędnej aparatury medycznej.
§ 4. Świadczenia na pomoc zdrowotną przyznaje
się w formie zapomóg zdrowotnych.
§ 5.1. Wysokość zapomogi zdrowotnej uzależniona
jest od:

1) przebiegu choroby i czasu leczenia, w szczególności
poniesionych w tym celu kosztów;
2) innych okoliczności wpływających na konieczność
poniesienia dodatkowych kosztów, np. korzystanie
z pomocy osoby trzeciej, dojazdy na konsultacje lub
rehabilitację;
3) wielkości środków przeznaczonych w danym roku
budżetowym na świadczenia na pomoc zdrowotną.
2. Maksymalna
wysokość
przyznanej
nauczycielowi lub byłemu nauczycielowi zapomogi
zdrowotnej nie może przekroczyć w danym roku
budżetowym 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego w dniu jej przyznania,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
zwłaszcza wysokich kosztów leczenia lub zakupu,
o którym mowa w § 3, poniesionych przez
uprawnionego, przyznana zapomoga może być wyższa
od kwoty wymienionej w ust. 2, nie może jednak
przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego w dniu jej przyznania.
§ 6.1. Zapomoga zdrowotna przyznawana jest jeden
raz w roku budżetowym.
2. W wyjątkowych sytuacjach osobie, której została
przyznana zapomoga zdrowotna w kwocie niższej od
określonej w § 5 ust. 2, może być przyznana, w danym
roku budżetowym, zapomoga uzupełniająca.
§ 7.1. Zapomoga zdrowotna przyznawana jest na
wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w § 3,
składany w wydziale właściwym do spraw oświaty
Urzędu Miasta Inowrocławia. Wzór wniosku stanowi
załącznik do uchwały.
2. Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej
należy składać w terminach: do dnia 31 maja
i 15 listopada.
§ 8. Do wniosku należy załączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające:
a) leczenie ze wskazaniem czy jest ono związane
z przewlekłą lub ciężką chorobą,
b) leczenie specjalistyczne,
c) czas trwania leczenia, o którym mowa w lit. a i b,
d) konieczność stosowania protezy, sprzętu
rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej;
2) fakturę lub rachunek potwierdzający wydatek
związany z leczeniem lub zakupem, o którym mowa
w § 3 pkt 3;
3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy,
np. wypis ze szpitala lub sanatorium.
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1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, 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, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

§ 9.1. Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej
rozpatrywane są w kolejności ich składania,
z zastrzeżeniem ust. 2, dwa razy do roku w terminach:
do dnia 30 czerwca i 15 grudnia.
2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza
leczenia szpitalnego lub onkologicznego, wniosek może
być złożony w innym terminie niż określone w
w § 7 ust. 2. Wniosek taki podlega niezwłocznemu
rozpatrzeniu, poza kolejnością określoną w ust. 1.
§ 10.1. Zapomogi zdrowotne przyznaje Prezydent
Miasta Inowrocławia.
2. W pierwszej kolejności zapomogi zdrowotne
przyznaje się osobom uprawnionym do korzystania
ze świadczeń wymienionych w § 3 pkt 1-3.
3. Zapomoga wypłacana jest w kasie Urzędu
Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy
wskazany przez osobę uprawnioną do świadczeń
pomocy zdrowotnej.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1080
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UCHWAŁA Nr XLIII/608/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 22 ust. 1-5 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z późn. zm.1) oraz art. 30 ust. 3 i art. 31
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2), na wniosek
Prezydenta Miasta Inowrocławia, uchwala się, co
następuje:
§ 1. W podziale Miasta Inowrocławia na stałe
obwody głosowania ustalonym uchwałą Nr 338/98
Zarządu Miasta Inowrocławia z dnia 2 września 1998 r.,
zmienioną uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia
oznaczonymi numerami: XXV/340/2000 z dnia 28 lipca
2000 r. (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 58,
poz. 487), XXXVII/520/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r.
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 51, poz. 1096),
XLVII/658/2002 z dnia 22 maja 2002 r. (Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego
Nr
88,
poz.
1818),
XLVIII/677/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.Urz.
Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 92, poz. 1907),

VIII/80/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 50,
poz. 851),
XIX/251/2004 z dnia 19 marca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 55,
poz. 952),
XXXIII/421/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.
Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 91,
poz. 1687),
XLIII/531/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 96, poz. 1494), IX/135/2007
z dnia 13 września 2007 r. (Dz.Urz.Woj. KujawskoPomorskiego
Nr 110,
poz. 1649)
oraz
Nr XXXI/443/2009 z dnia 25 marca 2009 r. (Dz.Urz.
Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 43,
poz. 923),
wprowadza się następujące zmiany:
1) do granic stałego obwodu głosowania Nr 12
dopisuje się ulice: Andrzeja Rakoczego i Józefa
Dankowskiego;
2) do granic stałego obwodu głosowania Nr 17
dopisuje się ulicę: Szparagową;
3) do granic stałego obwodu głosowania Nr 25
dopisuje się ulicę: Wierzbową;
4) do granic stałego obwodu głosowania Nr 30
dopisuje się ulicę: Kamienną.
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§ 2.1. Tworzy się dla wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odrębny obwód głosowania
oznaczony Nr. 43 w Publicznym Specjalistycznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu przy
ul. Poznańskiej 97.
2. Tworzy
się
dla
wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odrębny obwód głosowania
oznaczony
Nr. 44
w
Areszcie
Śledczym
w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela
Narutowicza 46.
§ 3. Jednolity podział Miasta Inowrocławia na
obwody głosowania, ich granice i numery,
uwzględniający zmiany wynikające z § 1 i 2, określa
załącznik do uchwały.

Poz. 1081

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz
z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651
i 1652.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej
i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Inowrocławia.
§ 5. Uchwałę
przekazuje
się
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/608/2010
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Nr
obwodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Granice obwodu
Inowrocław-ulice: al. Okrężna nr. 1-62, Dubienka, Kruśliwiecka, ks. Piotra Wawrzyniaka, Łucjana
Grabskiego, Magazynowa.
Inowrocław-ulice: Dworcowa, Metalowców, Osiedle Bydgoskie, Składowa, Szklarska, Szosa Bydgoska.
Inowrocław-ulice: Al. Mikołaja Kopernika, gen. Władysława Sikorskiego, Skwer Prymasa Stefana
Wyszyńskiego.
Inowrocław-ulice: al. Okrężna od nr. 63 do końca, Armii Krajowej, Harcerstwa Polskiego, Władysława
Broniewskiego.
Inowrocław-ulice: Ignacego Daszyńskiego, Marii Konopnickiej.
Inowrocław-ulice: al. Powstańców, Boczna, Pakoska, Przy Stawku, Skwer ks. Adama Fabianowskiego,
Zygmunta Wilkońskiego.
Inowrocław-ulice: al. Henryka Sienkiewicza, Grodzka, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Skwer Jana
Pawła II, Skwer Obrońców Inowrocławia, Ustronie.
Inowrocław-ulice: Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowa.
Inowrocław-ulice: Biskupa Antoniego Laubitza, Cmentarna, Jana Kasprowicza, Karola Libelta, Karola
Marcinkowskiego, ks. Romana Zientarskiego, Orłowska, plac Jana Kasprowicza, Plebanka, Poprzeczna,
Przypadek, Skwer Sybiraków, Toruńska nr. 28-44 (parzyste i nieparzyste).
Inowrocław-ulice: Bartka Nowaka, Dojazdowa, Henryka Czamana, hm. Marcina Strachanowskiego,
Izydora Sobeckiego, Jacewska nr. 1-22, Jacewska nr. 24-42, Kazimierza Burzyńskiego, Lotnicza,
Młyńska, Obwodowa, Piotra Bartoszcze, Powstańca Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy, Przy
Stadionie, Rodu Czaplów, Rzemieślnicza, Stanisława Łuczaka, Stanisława Szenica, Stare Miasto,
Stolarska, Szybowcowa, Toruńska od nr. 83 do końca (nieparzyste), Zamknięta.
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11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Inowrocław-ulice: Jacewska nr 23, Józefa Chociszewskiego, Toruńska nr. 45-81 (nieparzyste), Toruńska
od nr. 46 do końca (parzyste).
Inowrocław-ulice: Andrzeja Rakoczego, Błonie, Droga do Lotniska, Działowa, Ikara, Józefa
Dankowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Okrężek, Osiedle Okrężek, Śniadeckich, Zielona.
Inowrocław-ulice: Bursztynowa, Dąbrówki, Długa nr. 1-15, Glinki, Jacewska od nr. 43 do końca,
Kruszańska, Rogowa, Św. Ducha od nr. 85 do końca, Władysława Hermana.
Inowrocław-ulice: Jana Kilińskiego, Kościelna, Królowej Jadwigi, Łączna, 3 Maja, Najświętszej Marii
Panny, plac Klasztorny, Rynek, Skwer Andrzeja Szwajkerta ps. "Jędruś", Szkolna, Średnia, Tadeusza
Kościuszki, Toruńska nr. 1-26.
Inowrocław-ulice: Farna, Henryka Fryderyka Hoyera, Ignacego Paderewskiego, Kasztelańska nr. 1-28,
Kręta, ks. Bogdana Gordona, Przesmyk, Stanisława Staszica, Studzienna, 6 Stycznia, Św. Mikołaja,
Wodna, Zofiówka.
Inowrocław - Dom Pomocy Społecznej.
Inowrocław-ulice: Adama Poszwińskiego, Batkowska, Bluszczowa, Chmielna, Franciszka Becińskiego,
Grochowa, Jakuba Jasińskiego, Jęczmienna, Józefa Ulatowskiego, Lniana, Łubinowa, Macieja
Wierzbińskiego, Marcelego Kujawy Połczyńskiego, Niemojewskich, Pszeniczna, Rąbińska, Rzepakowa,
Słonecznikowa, Stanisława Waszaka, Szparagowa, Warsztatowa, Zielna, Żytnia.
Inowrocław-ulice: Andrzeja, Kasztelańska od nr. 29 do końca, Krótka, Mała Andrzeja, Mała Rybnicka,
Rybnicka, Rzeźnicka, Szeroka, Św. Ducha nr. 1-84, Wałowa.
Inowrocław-ulica: Bolesława Krzywoustego.
Inowrocław-ulice: Długa od nr. 16 do końca, Lipowa od nr. 43 do końca (nieparzyste).
Inowrocław-ulica: Władysława Łokietka nr. 2,4,6,8,10,12,14,16.
Inowrocław-ulice: Cegielna, Marulewska nr. 1-33 (nieparzyste), Władysława Jagiełły nr. 1-17
(nieparzyste).
Inowrocław-ulice: Mieszka I nr. 1-9, Władysława Łokietka nr. 3,5,7,9,11,13,15.
Inowrocław-ulice: Mieszka I od nr. 10 do końca, Władysława Łokietka nr. 29-49.
Inowrocław-ulice: Brzozowa, Jagiellońska, Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Juliusza Trzcińskiego,
Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Kątna, Konwaliowa, ks. Dobromira Ziarniaka, Lipowa nr. 1-41
(nieparzyste), Lipowa od nr. 2 do końca (parzyste), Marulewska od nr. 2 do końca (parzyste), Marulewska
od nr. 35 do końca (nieparzyste), Milenijna, Niezapominajki, Papuszy, Stefana Batorego, Stefana
Czarnieckiego, Tulipanowa, Wierzbowa, Władysława Jagiełły od nr. 2 do końca (parzyste), Wrzosowa.
Inowrocław-ulice: Adama Znanieckiego, Bolesława Brodnickiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława
Śmiałego, Brzoskwiniowa, Bukowa, Czesława Janczarskiego, Edwarda Ponińskiego, Ewy SzelburgZarembiny, Górnicza, Gronowa, Jagodowa, Jana Brzechwy, Jana Marcina Szancera, Janiny Porazińskiej,
Jesionowa, Józefa Kościelskiego, Kazimierza Kujawskiego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza
Sprawiedliwego, Kazimierza Wielkiego, Kornela Makuszyńskiego, Leona Czarlińskiego, Malinowa,
Marii Kownackiej, Miechowicka, Morelowa, Orzechowa, Różana, Skwer Kombatantów, Solna,
Stanisława Sroczyńskiego, Sylwestra Ranusa, Szymborska nr. 11-104, Tomasza Graczykowskiego,
Topolowa, Wiśniowa.
Inowrocław-ulice: Czarna Droga, ks. Bolesława Jaśkowskiego, Kurowa, Podgórna, Poznańska nr. 1-54,
Szymborska nr. 1-10, 10a, 10b, Świętokrzyska, Zapadłe.
Inowrocław-ulice: Andrzeja Dybalskiego, Kolejowa, Kujawska, Ogrodowa, Stanisława
Przybyszewskiego, Szymborska od nr. 105 do końca, Wiejska, Wielkopolska, Wiktora Spornego,
Władysława Reymonta.
Inowrocław-ulice: Chabrowa, Dyngusowa, Franciszka Posadzego, Gdyńska, Kwiatowa, Makowa,
Mątewska, Modrakowa, Mostowa, Piękna, Pokojowa, Polna, Poznańska od nr. 245 do końca
(nieparzyste), Ruciana, Rumiankowa, Rzeczna, Słoneczna, Spokojna.
Inowrocław-ulice: Bagienna, Chemiczna, Daniela Rakowicza, Deszczowa, Fabryczna, Jana Karola
Maćkowskiego, Kamienna, Mikorzyńska, Nizinna, Notecka, Objazdowa, Popowicka, Poznańska od nr.
244 do końca (parzyste), Przemysłowa, Rolna, Skryta, Sodowa, Staropoznańska, Torowa, Wapienna.
Inowrocław-ulica: Józefa Krzymińskiego, plac Bad Oeynhausen.
Inowrocław-ulice: al. Niepodległości nr. 1-21, gen. Franciszka Kleeberga, Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Wojska Polskiego nr. 4-8.
Inowrocław-ulice: al. Niepodległości nr. 22-25, Janusza Kusocińskiego, Wojska Polskiego nr. 9-14.
Inowrocław-ulice: al. Niepodległości nr. 26-42 (parzyste), al. Niepodległości
nr. 27-33 (nieparzyste), Stanisława Wachowiaka, Wojska Polskiego nr. 1-3.
Inowrocław-ulice: Szarych Szeregów nr. 2-22 (parzyste), Wojska Polskiego
nr. 15-36.
Inowrocław-ulice: Justyny Wichlińskiej, ks. Władysława Demskiego, płk. Witolda Roszkowskiego, ppłk.
Józefa Owczarskiego, Prezydenta Apolinarego Jankowskiego, Szarych Szeregów nr. 1-23 (nieparzyste).
Inowrocław-ulice: Henryka Arctowskiego, Ludwika Błażka, Wojska Polskiego od nr. 37 do końca.
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39.
40.
41.

42.
43.
44.
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Inowrocław-ulica: Stanisława Kiełbasiewicza.
Inowrocław-ulice: al. 800-lecia Inowrocławia nr. 1-13, Emilii Plater, Genowefy Jaworskiej, Jana Molla,
Maksymiliana Gruszczyńskiego, Pawła Cymsa.
Inowrocław-ulice: al. 800-lecia Inowrocławia od nr. 14 do końca, Iwana Alejnika, 59 Pułku Piechoty,
Romana Dmowskiego.
Inowrocław-ulice: al. Niepodległości od nr. 35 do końca (nieparzyste), Adama Asnyka, Adama
Mickiewicza, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Budowlana, Cicha, Cypriana Kamila Norwida,
Elizy Orzeszkowej, Gustawa Zielińskiego, Gwarków, Jana Kochanowskiego, Jana z Ludziska, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Józefa Weyssenhoffa, Juliusza Słowackiego, Klemensa Janickiego,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Leona Czaplickiego, Leona Kruczkowskiego, Mikołaja Reja,
Nowa, Pogodna, Poznańska nr. 55-243, Skwer PCK, Spółdzielców, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana
Żeromskiego, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Transportowca, Wspólna, Zenona Kosidowskiego.
Inowrocław-ulica: al. Niepodległości od nr. 44 do końca (parzyste).
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Areszt Śledczy w Inowrocławiu.

1081
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UCHWAŁA Nr LIII/375/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146), art. 80
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 i Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz.458
Nr 157, 1241 i Nr 219, poz 1705) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Z budżetu gminy Chełmża mogą być udzielane
dotacje podmiotowe dla szkół publicznych zakładanych
i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków
bieżących w zakresie realizacji obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki.
§ 2. Dotacji udziela się na wniosek organu
prowadzącego szkołę pod warunkiem złożenia wniosku

w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
§ 3.1. Ustala się zakres danych, które powinny być
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,
2) imię, nazwisko oraz funkcję/stanowisko osoby
reprezentującej organ prowadzący,
3) nazwa i adres szkoły,
4) Nr NIP i Regon,
5) numer zezwolenia na prowadzenie publicznej
szkoły,
6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który
będzie przekazywana dotacja,
7) planowaną liczbę uczniów.
2. Do wniosku osoba prowadząca szkołę dołącza
potwierdzone posiadanie uprawnień szkoły publicznej,
statut i dokument rejestracyjny.
3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby
uprawnione.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 4.1. Dotacja jest przyznawana na każdego ucznia
w wysokości
równej
wydatkom
bieżącym
przewidzianym/planowanym na jednego ucznia
w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych
przez Gminę Chełmża nie niższej niż kwota
przewidziana na jednego ucznia w szkołach danego
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Chełmża. Kwota ta jest
ustalana przez Wójta Gminy Chełmża na dany rok
budżetowy.
2. Podstawę obliczania kwoty dotacji stanowi
planowana liczba uczniów podana we wniosku oraz
kopia sprawozdania „SIO" potwierdzona przez
dyrektora szkoły.
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3. Do czasu ustalenia wysokości wydatków
bieżących na dany rok budżetowy, a także wysokości
subwencji oświatowej na dany rok, dotacja będzie
udzielana na ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w wysokości ponoszonej w poprzednim roku
budżetowym.
§ 5. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach
w terminie nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca.
§ 6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji
zaprzestania działalności szkoły.
§ 7.1. Organ
prowadzący
szkołę
sporządza
rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym
zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie
wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na
poszczególne rodzaje wydatków.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Organ prowadzący jest zobowiązany do
informowania Wójta Gminy o każdorazowej zmianie
liczby uczniów.
3. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji
dokonuje się do dnia 30 stycznia roku następującego po
roku, w którym udzielono dotacji za okres styczeńgrudzień.
4. Dotacja w części niewykorzystanej w danym
roku kalendarzowym podlega zwrotowi do organu
dotującego w terminie do 31 stycznia roku następnego
po roku udzielenia dotacji.
5. Dotacja
wykorzystana
niezgodnie
z przeznaczeniem,
pobrana
nienależnie
lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia
stwierdzenia okoliczności .
6. Zwroty dotacji należy dokonać na konto Urzędu
Gminy Chełmża .
§ 8.1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy gminą a prowadzącym
szkołę.
2. W umowie należy określić szczegółowy opis
zadania, termin wykonania, sposób rozliczania, kontroli,
zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9.1. Szkoła, na prowadzenie której Gmina
Chełmża udziela dotacji, może być kontrolowana
w zakresie obejmującym prawidłowość wykorzystania
dotacji.
2. Kontroli w dotowanej szkole mogą dokonywać
upoważnieni
pracownicy
Urzędu
Gminy
w szczególności:
1) kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby
uczniów wykazanej w informacji, o której mowa
w § 3 ust.1 pkt 7 uchwały, tym samym mogą mieć
wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania oraz
dokumentacji organizacyjnej szkoły;
1082
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2) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez
prowadzący szkołę dotacji udzielonej z budżetu
Gminy Chełmża.
3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli zawierającymi:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres
jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko
osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania
kontrolowanego,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
3) imiona i nazwiska kontrolujących,
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego
kontrolą,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych
nieprawidłowości,
6) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego
o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień
do protokołu.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia,
przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia
należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. Odmowa
podpisania
protokołu
przez
kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji
ustaleń kontroli.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXII/275/04 Rady
Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół
publicznych nie założonych i prowadzonych przez
ministrów i jednostki samorządu terytorialnego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89

– 5266 –

Poz. 1083,1084

1083
1083

UCHWAŁA Nr LIII/377/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1. W związku z zarządzeniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek
Wójta Gminy tworzy się na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Browinie zamknięty obwód głosowania
Nr 9 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119,
poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i 1652),
art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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UCHWAŁA Nr LIII/378/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Chełmża.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111
oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/233/09 Rady Gminy
Chełmża z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania w Gminie Chełmża
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 724), § 1 pkt 6
otrzymuje brzmienie:
„6) obwód głosowania Nr 6, granice obwodu
głosowania - sołectwa: Liznowo, Witkowo, Zelgno,
Dźwierzno-Januszewo,
Świętosław,
Szerokopas,
Zajączkowo;”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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UCHWAŁA Nr LIII/381/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
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,
Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Chełmża, zwany dalej regulaminem, który
określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania
dodatków:
za
wysługę
lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy;
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn.zm.);
3) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Chełmża;
4) klasa – rozumie się przez to także oddział
przedszkolny lub grupę;
5) uczeń – rozumie się przez to także wychowanka.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
3. O zmianie wysokości dodatku pracodawca
powiadamia pracownika pisemnie.

Dodatek motywacyjny
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa rozporządzenie.
2. Przy
określaniu
wysokości
dodatku
motywacyjnego brane jest pod uwagę spełnienie niżej
wymienionych kryteriów szczegółowych:
1) uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie
dydaktycznym, a w szczególności:
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji,
efektami
egzaminów
lub
sprawdzianów,
b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu
potwierdzonych sukcesami w olimpiadach,
konkursach, zawodach itp.,
c) posiadanie
udokumentowanych
osiągnięć
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami
mającymi trudności w nauce;
2) uzyskiwanie
osiągnięć
wychowawczoopiekuńczych, a w szczególności:
a) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą
oraz
właściwych
postaw
moralnych
i społecznych,
b) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie
agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
3) wprowadzanie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania, a w szczególności:
a) stałe
doskonalenie
skutkujące
adaptacją
i praktycznym stosowaniem nowoczesnych
metod nauczania i wychowania,
b) tworzenie i realizowanie indywidualnych
programów nauczania, wychowania oraz
profilaktycznych;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez oraz
uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
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przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych,
c) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych zespołów,
d) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego
lub
innych
organizacji
uczniowskich działających w szkole,
e) inicjowanie
i
stałe
prowadzenie
nadobowiązkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych uwzględniających potrzeby
uczniów,
f) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć
otwartych lub innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;
5) szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków
związanych
z
powierzonym
stanowiskiem, a w szczególności:
a) dla dyrektora:
- skuteczność zarządzania szkołą zapewniająca
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej
pracy,
- rzetelne i terminowe wywiązywanie się
poleceń
służbowych
i
powierzonych
obowiązków,
prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji szkolnej,
- umiejętność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi określonymi w planie
finansowym szkoły oraz pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych,
- sprawność organizacyjną szkoły,
- efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły,
- organizowanie pracy szkoły zapewniające
bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy
uczniom oraz pracownikom,
- dbałość o infrastrukturę szkoły,
- prowadzenie działań na rzecz społeczności
lokalnej,
b) dla wicedyrektora i innego stanowiska
kierowniczego, wychowawcy, opiekuna stażu:
- rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych i powierzonych
obowiązków,
prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji szkolnej,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
wzbogacanie
własnego
warsztatu pracy,
- systematyczne i efektywne przygotowanie się
do zajęć,
- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub
urządzeń szkolnych;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej, a w szczególności:
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a) inicjowanie
i
stałe
prowadzenie
nadobowiązkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych,
b) realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki
uzależnień.
3. Wysokość
dodatku
motywacyjnego,
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 2 ustala w ramach posiadanych środków
dla nauczyciela i zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły.
Dodatek
motywacyjny
dla
dyrektora
szkoły
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 2 ustala Wójt Gminy.
4. Kwotę środków finansowych przeznaczonych na
wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
ustala dyrektor szkoły w oparciu o postanowienia ust. 5,
a dla dyrektorów szkół ustala Wójt Gminy w oparciu
o postanowienia ust. 6.
5. Wysokość środków wydzielonych na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli oraz zastępców
dyrektorów stanowi iloczyn następujących składników:
1) ilość etatów przeliczeniowych wynikających
ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września
roku
poprzedzającego
rok
budżetowy
(z wyłączeniem etatów dyrektorskich);
2) 12 miesięcy;
3) kwota stanowiąca nie mniej niż 3% minimalnego
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
obowiązująca w dniu 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.
6. Wysokość środków wydzielonych na dodatki
motywacyjne dla dyrektorów stanowi iloczyn
następujących składników:
1) ilość pełnych etatów dyrektorskich uprawnionych do
otrzymania tego dodatku wg stanu na dzień
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
2) 12 miesięcy;
3) kwoty
stanowiącej
25%
minimalnego
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
obowiązującego w dniu 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.
7. Wysokość przyznanego dodatku nie może być
niższa
niż
1%
minimalnego
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego
tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym obowiązującego w dniu 30 września
roku poprzedzającego rok budżetowy.
8. Dodatek przyznawany jest na czas określony –
3 miesięcy.
9. Dodatek ma charakter uznaniowy a o jego
przyznaniu pracodawca zawiadamia pracownika
pisemnie.
Dodatek funkcyjny
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa rozporządzenie.
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2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły zależy od:
1) ilości oddziałów;
2) warunków lokalowych w jakich funkcjonuje szkoła;
3) złożoności zadań wynikających z funkcji
kierowniczej.
3. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
1) dyrektora szkoły liczącej do 8 oddziałów włącznie –
od 18% do 30% minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego
posiadającego
tytuł
zawodowy
magistra
z przygotowaniem pedagogicznym obowiązującego
w dniu 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy;
2) dyrektora szkoły liczącej od 9 do 11 oddziałów
włącznie – od 27% do 40% minimalnego
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym
obowiązującego w dniu 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy;
3) dyrektora szkoły liczącej od 12 oddziałów i więcej –
od 36% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł
zawodowy
magistra
z
przygotowaniem
pedagogicznym obowiązującego w dniu 30 września
roku poprzedzającego rok budżetowy;
4) zastępcy dyrektora – od 40% do 50% kwoty dodatku
przysługującego dyrektorowi szkoły;
5) doradcy metodycznego i nauczyciela konsultanta –
do 40% ustalonej na terenie Gminy Chełmża
najniższej stawki dodatku funkcyjnego dyrektora
szkoły;
6) opiekuna stażu i wychowawcy klasy – 15%
ustalonej na terenie Gminy Chełmża najniższej
stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły;
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów
ustala Wójt, a dla zastępców dyrektorów i pozostałych
nauczycieli – dyrektor szkoły.
6. O nabyciu prawa do dodatku lub zmianie jego
wysokości pracodawca powiadamia pracownika
pisemnie.
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych,
o których mowa w art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz
w rozporządzeniu w wysokości:
1) od 6 zł do 10 zł – za każdą przepracowana godzinę
w warunkach trudnych;
2) od 8 zł do 12 zł – za każdą przepracowaną godzinę
w warunkach uciążliwych.
1085
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2. Dodatek za warunki pracy dla zastępcy dyrektora
oraz nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
Wójt Gminy.
3. O nabyciu prawa do dodatku lub jego zmianie
dyrektor szkoły powiadamia pracownika na piśmie.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do
sporządzenia zestawienia godzin przepracowanych
w warunkach trudnych i uciążliwych do 27 dnia
każdego miesiąca za miniony okres rozliczeniowy.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego 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 ustala się mnożąc
tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest
do
sporządzenia zestawienia przepracowanych godzin do
27 dnia każdego miesiąca za miniony okres
rozliczeniowy.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1 i 2.
2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do
sporządzenia zestawienia przepracowanych godzin do
27 dnia każdego miesiąca za miniony okres
rozliczeniowy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmża oraz dyrektorom szkół.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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UCHWAŁA Nr XXVI/8/2010
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) na
wniosek Starosty Grudziądzkiego Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/19/2002
Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie okręgów wyborczych (Dz.Urz.
Woj.Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1900) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 1
w kolumnie określającej liczbę wybieranych
radnych – cyfrę „4” zastępuje się cyfrą „5”,
2) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 4
w kolumnie określającej liczbę wybieranych
radnych – cyfrę „4” zastępuje się cyfrą „5”.

dokonane w § 1 określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.
§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje się
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn

§ 2. Podział powiatu na okręgi wyborcze, ich
numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym uwzględniający zmiany

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/8/2010
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Numer okręgu
wyborczego
1
2
3
4
1086

Granice okręgu wyborczego
Gmina Grudziądz
Miasto i Gmina Łasin
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Gmina Świecie nad Osą
Gmina Gruta
Gmina Rogóźno

Liczba wybieranych radnych
5
3
4
5
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UCHWAŁA Nr XXVII/292/10
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie granic okręgów wyborczych.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.1), na wniosek Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie, Rada Miejska uchwala, co
następuje:

§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim Nr XXXI/267/2006 z dnia
31 maja 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 102, poz. 1572)
wprowadza się następujące zmiany w kolumnie 2
„Granice okręgu”:
1) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 1 dodaje
się wyraz: „Wąska”,
2) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 2 dodaje
się
wyrazy:
„Bukowa.”,
„Konwaliowa”,
„Narcyzowa” „Św. Józefa”.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości przez sposób zwyczajowo
przyjęty.

§ 2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich numery
i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym uwzględniający zmiany dokonane
w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

uchwały

powierza

§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Toruniu.

się

Wojewodzie
Komisarzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz.766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/292/10
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Nr
okręgu
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
1087

Granice okręgu
Kowalewo Pom. ulice : Batalionów Chłopskich, Chopina, Fosa Jagiellońska, Jana Pawła
II, Konopnickiej, Krótka, Murna, Ogrodowa, Plac 700-lecia, Szkolna, Szpitalna, Toruńska,
Wąska
Kowalewo Pom. ulice : Akacjowa, Brodnicka, Broniewskiego, Bukowa, Dębowa,
Drzymały, Dworcowa, Działkowa, Głogowa, Główny Dworzec, Jaśminowa, Kilińskiego,
Konwaliowa, Kościuszki, 1 Maja, Malinowa, Mickiewicza, Mikołaja z Ryńska, Młyńska,
Narcyzowa, Odrodzenia, Plac Wolności, Podborek, Poziomkowa, Prusa, Sienkiewicza,
Słowackiego, Strażacka, 23 Stycznia, Św. Józefa, Św. Mikołaja, Wrzosowa,
Wyspiańskiego, Żeromskiego
Sołectwo: Frydrychowo, sołectwo: Pluskowęsy,
Sołectwo: Kiełpiny, sołectwo: Napole,
Sołectwo: Lipienica, sołectwo: Pruska- Łąka, sołectwo: Szychowo,
Sołectwo: Bielsk, sołectwo: Chełmonie,Sołectwo: Chełmoniec,
Sołectwo: Wielka Łąka
Sołectwo: Mlewiec, sołectwo: Mlewo, Sołectwo: Nowy Dwór
Sołectwo: Sierakowo, sołectwo: Srebrniki, Sołectwo: Zapluskowęsy
Sołectwo: Borówno, sołectwo: ElzanowoSołectwo: Mariany
Sołectwo: Wielkie Rychnowo

Liczba
wybieranych
radnych
3

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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UCHWAŁA Nr XXVII/293/10
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1), na wniosek Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie, Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/268/2006
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
31 maja 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody
głosowania
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 102, poz. 1573) wprowadza się następujące zmiany
w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania:
1) w części dotyczącej obwodu głosowania nr 1 dodaje
się wyraz „WĄSKA”;
2) w części dotyczącej obwodu głosowania nr 2 dodaje
się wyrazy: „BUKOWA”, „KONWALIOWA”,
„NARCYZOWA”, „ŚW. JÓZEFA”,

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości przez sposób zwyczajowo
przyjęty.

§ 2. Uaktualniony podział gminy na stałe obwody
głosowania zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

uchwały

powierza

§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Wyborczemu w Toruniu.

się

Wojewodzie
Komisarzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz.766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/293/10
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Nr obwodu
głosowania
1

2

3
4
5
6
7
8
1088

Granice obwodu głosowania
Kowalewo Pom. ulice: BATALIONÓW CHŁOPSKICH, CHOPINA, FOSA JAGIELLOŃSKA,
JANA PAWŁA II, KONOPNICKIEJ, KRÓTKA, MURNA, OGRODOWA, PLAC 700-LECIA
SZKOLNA, SZPITALNA, TORUŃSKA, WĄSKA
Kowalewo Pom, ulice: AKACJOWA, BRODNICKA, BUKOWA, DĘBOWA, DRZYMAŁY,
DWORCOWA, DZIAŁKOWA, GŁOGOWA, JAŚMINOWA, KILIŃSKIEGO, KONWALIOWA,
KOŚCIUSZKI, 1 MAJA, MALINOWA, MIKOŁAJA Z RYŃSKA, MŁYŃSKA, NARCYZOWA,
ODRODZENIA, PLAC WOLNOŚCI, PODBOREK, POZIOMKOWA, STRAŻACKA, ŚW.
JÓZEFA, ŚW. MIKOŁAJA, 23 STYCZNIA, WRZOSOWA.
sołectwo: ELZANOWO, sołectwo: PRUSKA ŁĄKA,sołectwo: WIELKA ŁĄKA
sołectwo: FRYDRYCHOWO, sołectwo: KIEŁPINY,sołectwo: NAPOLE, sołectwo: PLUSKOWĘSY
sołectwo: CHEŁMONIE, sołectwo CHEŁMONIEC,sołectwo: LIPIENICA,
sołectwo: MLEWIEC, sołectwo: MLEWO, sołectwo: SREBRNIKI
sołectwo: BORÓWNO, sołectwo: MARIANY,sołectwo NOWY DWÓRsołectwo: WIELKIE
RYCHNOWO,
Kowalewo Pom. ulice: BRONIEWSKIEGO, GŁÓWNY DWORZEC, MICKIEWICZA, PRUSA,
SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, WYSPIAŃSKIEGO, ŻEROMSKIEGO,sołectwo: BIELSK,
sołectwo: SIERAKOWO,sołectwo: SZYCHOWO, sołectwo: ZAPLUSKOWĘSY
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ZARZĄDZENIE Nr 3/2010
WÓJTA GMINY ROJEWO
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009 rok.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104, z poźn. zm.1) w związku z art. 121
ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz.12412) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3)zarządzam, co
następuje :
§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXI/140/2008 Rady
Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. z późniejszymi
zamianami, przedkładam informację z realizacji budżetu
gminy za 2009 rok stanowią załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania
budżetu Gminy Rojewo za rok 2009 przedstawiają się
następująco:
1) Dochody ogółem – plan 12.812.722,00 zł realizacja
12.241.967,57 zł, co stanowi 95,55% planu
rocznego, w tym:
a) dochody bieżące – plan 11.783.537,00 zł
realizacja 11.614.024,96 zł co stanowi 98,57%
planu rocznego z tego:
- dotacje celowe – plan 2.885.223,00 zł
realizacja 2.691.252,21, co stanowi 93,28%
planu rocznego;
- subwencja ogólna – plan 5.168.302,00 zł
realizacja 5.168.302,00 zł, co stanowi 100%
planu rocznego;
- dochody własne – plan 3.730.012,00 zł
realizacja 3.754.470,75 zł, co stanowi
100,66% planu rocznego.
b) dochody własne – plan 3.730.012,00 zł realizacja
3.754.470,75 zł, co stanowi 100,66% planu
rocznego.
2) Wydatki ogółem – plan 15.412.058,00 zł realizacja
14.357.072,55 zł, co stanowi 93,16% planu
rocznego, w tym:
a) wydatki bieżące – plan 10.388.947,00 zł
realizacja 9.843.404,26 zł, co stanowi 94,75%
planu rocznego, z tego:
- wydatki
na
wynagrodzenia
wraz
z pochodnymi – plan 4.762.396,00 zł
1089

realizacja 4.685.578,98 zł, co stanowi
98,39% planu rocznego.
- wydatki na obsługę długu publicznego – plan
60.000,00 zł realizacja 49.263,30 zł, co
stanowi 82,11% planu rocznego.
- udzielone dotacje – plan 196.368,00 zł
realizacja 195.913,65 zł, co stanowi 99,77%
planu rocznego.
b) wydatki majątkowe – plan 5.023.111,00 zł
realizacja 4.513.668,29 zł, co stanowi 89,86%
planu rocznego.
3) Deficyt planowany w kwocie 2.599.366,00 zł został
zrealizowany w kwocie 2.115.104,98 zł, co stanowi
81,37% planu rocznego.
4) Przychody budżetu – plan 2.900.082,00 zł realizacja
2.781.712,74 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego.
5) Rozchody budżetowe – plan 300.746,00 zł realizacja
256.893,00 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego.
§ 3. Informację z realizacji budżetu za 2009 rok,
stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia przedłożyć
Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt
Błażej Mielcarek
1 Zmiany: Dz.U. Nr 169 poz.1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319 i Nr 104
poz. 708; Nr 187 poz. 1381; Nr 170 poz.1218; Nr 249 poz. 1832;
z 2007 r. Nr 82 poz.560; Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791 i Nr 140
poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112; Nr 209 poz. 1317; Nr 216
poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100; Nr 62
poz. 504; Nr 72 poz. 619 i NR 79 poz. 666.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 219,
poz. 1706
3 Zmiany: 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 116 poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241.
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DECYZJA Nr OPO-4210-8(10)/2010/348/VIII/ASZ
PREZESA URZĄDU REGULACJI ENERGETYKI
ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
z dnia 7 maja 2010 r.
zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na
wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
Decyzja
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104) oraz w związku z art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz
z 2010 r. Nr 40, poz. 230)
po rozpatrzeniu wniosku z 17 marca 2010 r.
uzupełnionego pismami: z 30 marca, 19 i 28 kwietnia
2010 r. Zakład Energetyki Cieplnej „ZEC” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP):
5560800796 zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”

i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła
oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy
- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE należy między innymi ustalenie okresu
obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423) zwanego dalej „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych
kosztów
poniesionych
przez
Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12
ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji, na okres do 30 czerwca 2011 r.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła
z 18 sierpnia 1998 r. nr WCC/8/348/U/2/98/BK
ze zmianami, przesyłanie i dystrybucję ciepła
z 18 sierpnia 1998 r. nr PCC/4/348/U/2/98/BK
ze zmianami, 17 marca 2010 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
przedsiębiorstwo
energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia
taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.
*
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
*pouczenie pominięto
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Załącznik nr 1
do Decyzji nr OPO-4210-8(10)/2010/348/VIII/ASz
Prezesa Urządu Regulacji Energetyki
Zachodni Oddział Terenowy z Siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 maja 2010 r.
TARYFA DLA CIEPŁA
Zakład Energetyki Cieplnej „ZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Żninie
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów:
1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165,
poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104),
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423),
3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
5. sprzedawca – Zakład Energetyki Cieplnej „ZEC” Sp. z o.o. w Żninie,
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
7. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
8. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
9. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń,
służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła,
10. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
11. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
12. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej
wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
13. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła
z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny
lub źródło ciepła
14. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest
niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:
- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/8/348/U/2/98/BK z 18 sierpnia 1998 r. wraz ze zmianami;
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/4/348/U/2/98/BK z 18 sierpnia 1998 r. wraz ze zmianami
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CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono cztery grupy odbiorców:
A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy, poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy,
do węzłów cieplnych odbiorców,
B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy, do
węzłów indywidualnych stanowiących własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanych,
C - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy
oraz węzły grupowe eksploatowane przez sprzedawcę i stanowiące jego własność, do instalacji zewnętrznych
sprzedawcy i przez niego eksploatowanych,
D - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy
oraz węzły grupowe eksploatowane przez sprzedawcę i stanowiące jego własność, do instalacji zewnętrznych
odbiorcy eksploatowanych przez sprzedawcę.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: A, B, C, D
lp.

1.

2.

3.

4.

5.

wyszczególnienie

cena za zamówioną
moc cieplną

roczna
zł/MW/rok
rata
miesięczna
zł/MW/m-c

cena ciepła

zł/GJ

zł/m3

cena nośnika ciepła

stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe

netto

grupa odbiorców
B
C
100 717,44

brutto

122 875,32

netto

8 393,12

brutto

10 239,61

netto

25,73

brutto

31,39

netto

12,47

brutto

15,21

jednostka miary

roczna
zł/MW/rok
rata
miesięczna
zł/MW/m-c

stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe

zł/GJ

A

D

netto

22 339,44

27 412,68

22 495,92

22 427,52

brutto

27 254,16

33 443,52

27 445,08

27 361,56

netto

1 861,62

2 284,39

1 874,66

1 868,96

brutto

2 271,18

2 786,96

2 287,09

2 280,13

netto

7,52

8,80

9,36

9,76

brutto

9,17

10,74

11,42

11,91

Przedstawione w pkt 1 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
średnica przyłącza (mm)
25
32

stawka opłaty netto (zł/mb)
115,00
130,00

40

142,00

Stawka opłaty brutto będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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CZĘŚĆ V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad
określonych w § 11, 12, 18, 19, 21 rozporządzenia taryfowego.
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie z § 7 ust. 8
i § 24 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

-

-

2. W przypadkach :
niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę
warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła
albo w umowie kompleksowej,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
Prezes Zarządu
Leszek Falkowski
1090
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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