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nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej
we wsi Kujawa

5387

nr XXXI/259/10 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim
Sosnowcu, gmina Łabiszyn

5395

nr XXXII/263/10 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji
filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie we wsi Pszczółczyn
i nadania statutu

5400

nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej
opłaty

5402

nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

5403

nr XLIV/409/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ciągu pieszo-rowerowego
i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obręb geodezyjny
Klocek gm. Tuchola

5404

nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia
dodatkowych obwodów głosowania

5407

nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

5408

nr XXXVII/372/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Nowa Wieś Wielka

5408

nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Włocławek

5409

nr XLV/1202/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad: 1) rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, 2) udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
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nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób
przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

5417

nr XLV/494/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

5418

nr XLI/409/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania

5420

nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału
Gminy Łysomice na okręgi wyborcze

5422

nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy
Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
zleconych

5422

nr 309/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz
określenia sposobu pobierania opłaty

5424
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–

nr 215/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2009 r

5427

1155

–

nr 16/10 Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu za 2009 r

5428

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-42106(8)/2010/9426/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła „Elana-Energetyka” sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

5429

obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie
wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
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UCHWAŁA Nr XXXVII/194/09
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi
Kujawa.
Na podstawie 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 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po
stwierdzeniu
zgodności
planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy GolubDobrzyń uchwalonego Uchwałą Nr XIX/114/2000 Rady
Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 27 kwietnia 2000 r.,
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi
Kujawa, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych
263, 270/1, 270/2 i część działki 260/2, zwany dalej
planem.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek
planu w skali 1:1 000 z wyrysem ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy w skali 1: 25 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
2) symbolu terenu - rozumie się przez to
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające

literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym
numerem;
3) harmonijnym charakterze zabudowy - należy przez
to
rozumieć
wymóg
realizacji
obiektów
o
podobnych
walorach
architektonicznych
i parametrach (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj
dachu,
rodzaj
i
kolorystyka
materiałów
wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego);
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona
ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku
linii
rozgraniczającej
dróg
i
linii
elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, podokienniki oraz inne detale);
5) dachu wysokim - należy przez to rozumieć dach
o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem większym niż 30°
i mniejszym lub równym 45°;
6) dachu średnio wysokim - należy przez to rozumieć
dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku,
nachylonych pod kątem większym niż 150 i równym
lub mniejszym niż 300;
7) prezpisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
2. Pojecia i określenia użyte w ustaleniach planu,
a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na
dzień uchwalenia planu.
§ 3.1. Ustalenie
przeznaczenia
oraz
zasad
zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje
w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2
uchwały i na rysunku planu;
2) ustalenia tekstowe planu określone w rozdziałach 3
i 4 uchwały.
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:
1) ustaleń ogólnych obowiązujących dla wszystkich
terenów objętych planem;
2) ustaleń
szczegółowych
obowiazujących
dla
poszczególnych terenów.
3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej
formie:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu
i obiektów podlegających ochronie ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości;
9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i uzytkowania terenu;
13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie
wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.
Rozdział 2
Oznaczenia graficzne
§ 4. Następujace oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
ściśle określone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole terenów;
5) granica rezerwatu „Rzeka Drwęca” - ostoi
NATURA 2000 „Dolina Drwęcy”;
6) granica strefy ochronnej rzeki Drwęcy;
7) granica
obszaru
bezpośredniego
zagrożenia
powodzią;
8) granica strefy ochronnej ujęcia wody;
9) granica sterfy ochrony archeologicznej.
Rozdział 3
Ustalenia ogólne
§ 5.1. Ustalenia ogólne planu obowiązują dla
wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia
szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczącymi ustala się jego przeznaczenie
określone w ustaleniach szczegółowych;
2) przeznaczenie terenu ustala się na rysunku planu
symbolem literowym i kolejnym numerem;
3) w granicach opracowania planu ustala się
następujące przeznaczenie terenów:
a) tereny rekreacji indywidualnej oznaczone
symbolem ML,
b) tereny usług z funkcją mieszkaniową oznaczoną
symbolem U/M,
c) tereny lasu oznaczone symbolem ZL,
d) tereny
zieleni
nieurządzonej
oznaczonej
symbolem ZN,
e) tereny wód powierzchniowych oznaczone
symbolem WS,
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f) teren ujęcia wody oznaczony symbolem W,
g) tereny rezerw na poszerzenie dróg publicznych
oznaczone symbolem K,
h) tereny publicznych dróg lokalnych oznaczone
symbolem KDL,
i) tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone
symbolem KDD,
j) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem
KDW,
k) tereny ciągów komunikacji pieszej oznaczone
symbolem KX.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki
wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
określonymi na rysunku planu;
2) na terenach rekreacji indywidualnej obowiązuje
zasada lokalizacji jednego budynku letniskowego na
jednej działce; funkcje gospodarczo - garażowe
wbudowane w budynki letniskowe;
3) obowiązują wysokie walory architektoniczne
budynków w zakresie formy i materiałów
wykończeniowych elewacji, obiektów małej
architektury, urządzeń rekreacji, ogrodzenia i innych
elementów zagospodarowania terenu;
4) obowiązuje realizacja dachów średnio wysokich lub
wysokich dwu - lub wielospadowych z pokryciem
dachówką ceramiczną,
blachodachówką lub
dachówką bitumiczną;
5) obowiązujący
kierunek
głównych
kalenic
równoległy do przyległej drogi; dla działek
narożnych główne kalenice równoległe do jednej
z przyległych dróg;
6) w granicach działki obowiązuje jednakowa
kolorystyka dla dachów wysokich i średnich na
obiektach - według ustaleń szczegółowych;
7) obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz
ogrodzeń
z
prefabrykowanych
elementów
betonowych; preferuje się ogrodzenia w formie
luźnych drewnianych żerdzi i belek lub żywopłoty;
8) obowiązuje zakaz realizacji tuneli foliowych
i szklarni;
9) na poszczególnych działkach zabudowy letniskowej
i terenie usług dopuszcza się realizację obiektów
małej architektury ogrodowej, np. altan o lekkiej
konstrukcji szkieletowej;
10) ustala się zakaz realizacji obiektów tymczasowych
i garaży blaszanych.
4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie i ochrona wartościowego
drzewostanu i krzewów oraz wzbogacenie istniejącej
zieleni poprzez nasadzenia gatunków rodzimej flory;
2) w granicach obszaru NATURA 2000 „Dolina
Drwęcy”, którego fragment pokrywający się
z terenem rezerwatu „Rzeka Drwęca”, znalazł się
w granicach planu, wszelkie inwestycje mogą
wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na
obszar Natura 2000.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: dla
inwestycji przewidzianych w granicach stref ochrony
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archeologicznej,
określonych
w
ustaleniach
szczegółowych i na rysunku planu, obowiązuje
uzgadnianie z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: na obszarze objętym granicami
opracowania obowiązują następujące wymagania
wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych:
1) dopuszcza
się
realizację
obiektów
małej
architektury;
2) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych
(reklam wolno stojacych, szyldów i tablic
informacyjnych).
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone
na rysunku planu;
2) obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy
letniskowej do 9,0 m, zabudowy usługowej do 12,0 m;
3) obowiązuje ograniczenie wysokości nowych
ogrodzeń do 1,60 m;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenów
rekreacji indywidualnej - 25% powierzchni działki;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu
usług z funkcją mieszkaniową - 35% powierzchni
działki;
6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie
czynnego dla terenów rekreacji indywidualnej - 70%
powierzchni działki;
7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie
czynnego dla terenu usług z funkcją mieszkaniową 40% powierzchni działki;
8) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku
letniskowego lub usługowego - 10,0 m.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie:
1) teren objęty planem jest położony w Obszarze
Chronionego
Krajobrazu
Doliny
Drwęcy;
obowiazują zakazy i nakazy ustalone przepisami
odrębnymi;
2) pas terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Drwęcy
stanowi fragment rezerwatu ichtiofaunistycznego
„Rzeka
Drwęca”;
obowiązują
ograniczenia
wynikające z przepisów odrębnych;
3) teren określony w punkcie 2 jako część rezerwatu to
zarazem fragment ostoi NATURA 2000 PLH280001
„Dolina
Drwęcy”;
obowiązują
zasady
gospodarowania wynikające z przepisów odrębnych;
4) teren określony na rysunku planu i oznaczony
symbolem ZZ stanowi obszar bezpośredniego
zagrożenia powodzią, na którym obowiązują
ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) podział terenu na działki zgodnie z zasadami
określonymi na rysunku planu i w ustaleniach;
dopuszcza się łączenia działek;
2) dla linii orientacyjnych obowiazuje tolerancja + - 3,0 m.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
ustala
się
obszar
ograniczonego
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użytkowania jako pas terenu wzdłuż napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po
6,5 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz
zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
komunikacji:
1) powiązania układu komunikacyjnego obszaru
objętego planem z siecią dróg zewnętrznych przez
przecinającą obszar opracowania drogę publiczną;
2) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach
rozgraniczających dróg określona w ustaleniach
szczegółowych;
3) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w granicach poszczególnych działek według
wskaźnika: minimum 1 miejsce postojowe dla
jednego domu i 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni uzytkowej usług;
4) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych,
ścieżek
rowerowych,
lokalizacji
infrastruktury technicznej;
5) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych
dopuszcza
się
przykrawężnikowe
miejsca
postojowe;
6) dopuszcza się adaptację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanej bezpośrednio z obsługą
terenu z wymogiem uwzględnienia jej w projektach
zagospodarowania terenów oraz udostępnienia
służbom eksploatacyjnym i konserwującym na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia
głębinowego projektowaną siecią wodociągową;
2) odprowadzenie
ścieków
sanitarnych
do
indywidualnych, bezodpływowych, szczelnych
zbiorników ścieków;
3) odprowadzenie wód opadowych do gruntu;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanymi
liniami kablowymi nn, które należy wybudować
z istniejącej w obszarze objętym planem stacji
transformatorowej
słupowej,
która
wymaga
dostosowania do zwiększonego poboru mocy;
istniejąca linia napowietrzna SN do zachowania
z możliwością przebudowy na warunkach gestora
sieci;
5) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł
indywidualnych,
b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła
z czynnikami wysokoemisyjnymi,
c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynnki
grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy
nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach
niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne
źródła energii;
6) gospodarka odpadami stałymi:
a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych obowiązuje wstępna
segregacja odpadów stałych w miejscu ich
powstawania, gromadzenie w pojemnikach
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w obrębie poszczególnych działek i wywóz ich
na gminne wysypisko śmieci,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
13. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenu.
14. Stawka
procentowa
służąca
naliczeniu
jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości
30%.
Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe
§ 6. 1 ML, 4 ML, 8 ML, 9 ML, 10 ML, 12 ML, 16
ML, 18 ML:
1) przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna zabudowa letniskowa;
2) obowiązuje:
a) zabudowa wolno stojąca,
b) rozbiórka pozostałości starych zabudowań na
terenie o symbolu 16 ML,
c) posadowienie budynków z uwaględnieniem
zagrożenia powodziowego - do rzędnej 64,50 m
npm,
d) realizacja dachów w kolorze ceglastym,
e) zakaz wtórnych podziałów działek,
f) strefa „W” ochrony archeologicznej na części
terenu o symbolu 18 ML, określonej na rysunku
planu,
g) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
wewnętrznych, drogi dojazdowej i lokalnej.
§ 7. 2 WS, 7 WS, 11 WS, 15 WS, 19 WS:
1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe - rowy
melioracyjne;
2) obowiązuje:
a) ochrona i konserwacja z możliwością
modernizacji,
b) zachowanie roślinności przybrzeżnej wokół
oczka wodnego na terenie 11 WS.
§ 8. 3 K, 5 K:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) rezerwy terenu na poszerzenie publicznej drogi
dojazdowej
do
szrokości
w
liniach
rozgraniczających 6,0 m.
§ 9. 6 ZL:
1) przeznaczenie terenu: las;
2) obowiązuje:
a) zachowanie wartościowego drzewostanu,
b) zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
§ 10. 13 U/M:
1) przeznaczenie terenu: usługi z zakresu rekreacji,
turystyki, hotelarstwa, handlu, gastronomii, itp
z funkcją mieszkaniową;
2) obowiązuje:
a) strefa „W” ochrony archeologicznej w części
terenu określonej na rysunku planu,
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b) mieszkanie wbudowane w budynek usługowy
lub jako odrębny obiekt,
c) obsługa komunikacyjna z przyległej publicznej
drogi dojazdowej.
§ 11. 14 ZN, 17 ZN, 20 ZN:
1) przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona;
2) obowiązuje:
a) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią
w części terenu określonej na rysunku planu,
b) zakaz jakiejkolwiek zabudowy,
c) zakaz ingerencji w obszar rezerwatu (niszczenia
roślinności, grodzenia, budowy pomostów, itp).
3) dopuszcza się:
a) terenowe urządzenia rekreacji i sportu poza
terenem rezerwatu,
b) obiekty małej architektury,
c) punkt czerpania wody z rzeki Drwęcy do celów
p. poż..
§ 12. 21 W:
1) przeznaczenie terenu: głębinowe ujęcie wody;
2) obowiązuje zachowanie reżimów określonych
w przepisach odrębnych.
§ 13. 22 K:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) rezerwa terenu na poszerzenie drogi lokalnej.
§ 14. 01 KDL:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja - droga
publiczna w klasie drogi lokalnej;
2) obowiązuje:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa
z dwustronnym lub jednostronnym chodnikiem.
§ 15. 02 KDD:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja - droga
publiczna w klasie drogi dojazdowej;
2) obowiązuje:
a) na przeważające długości drogi szerokość
w liniach rozgraniczających 10,0 m; w przekroju
poprzecznym
droga
jedno
jezdniowa
z dwustronnym chodnikiem,
b) w sąsiedztwie wyjścia drogi poza obszar
opracowania w kierunku południowo wschodnim - zwężenie do szerokości 6,0 m
(droga jednoprzestrzenna).
§ 16. 03 KDW, 04 KDW, 05 KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja - drogi
wewnętrzne;
2) obowiązuje:
a) szerokość w liniach rozgraniczających nie
mniejsza niż 6,0 m,
b) w przekroju poprzecznym drogi jedno
przestrzenne,
c) zapewnienie dostępu do rowu melioracyjnego
z drogi o symbolu 04 KDW.
§ 17. 06 KX, 07 KX, 08 KX:
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1) przeznaczenie terenu: komunikacja wewnętrzna ciągi piesze;
2) obowiązuje:
a) szerokość w liniach rozgraniczających nie
mniejsza niż 3,0 m,
b) zapewnienie dostępu do rowów melioracyjnych
z dróg o symbolach 06 KX i 08 KX.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Golub - Dobrzyń.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i na stronie internetowej gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/194/09
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 grudnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu
w dniach od 21 lipca do 12 sierpnia 2009 r. oraz 14 dni
po nim następujących wpłynęło 1 pismo z uwagami do
projektu planu.
Ad. 1. Ad. 3. Uwagi dotyczące nieprecyzyjnego
określenia obszaru objętego planem w uchwale
o przystąpieniu do sporządzenia planu i w projekcie
uchwały wyłożonej do publicznego wglądu. Brak
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
w podstawie prawnej projektu uchwały w sprawie
planu.
Integralnymi częściami obu uchwał są załączniki
graficzne (w przypadku projektu planu jest nim rysunek
planu), które w sposób jednoznaczny określają obszar
objęty planem. Sporządzanym planom miejscowym,
których na obszarze danej wsi może być większa ilość,
nadaje się zwykle, w celu rozróżnienia, tytuły, które nie
muszą być ustalone na etapie uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia planu. Nie ma też wymogu „spójności”
w odniesieniu do tytułów obu uchwał. Niejednokrotnie
w tytule planu wymienia się numery ewidencyjne
działek objętych planem. Jest to jednak niewskazane
w przypadku dużego obszaru opracowania, o dużej
ilości działek. Wymieniając ich numery łatwo
omyłkowo któryś pominąć, co może grozić
unieważnieniem planu. Sporządzany plan obejmuje
tylko 4 działki ewidencyjne. Dla dodatkowego
uściślenia obszaru objętego planem numery tych działek
postanowiono wprowadzić do treści § 1 ust. 1 projektu
uchwały, który obejmuje brzmienie: „Po stwierdzeniu
zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Golub-Dobrzyń
uchwalonego
Uchwałą
Nr XIX/114/2000 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia
27 kwietnia 2000 r. uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji
indywidualnej we wsi Kujawa, obejmujący działki
o numerach ewidencyjnych 263, 270/1, 270/2 i część
działki 260/2, zwany dalej planem”. Projekt uchwały
w sprawie planu jest zredagowany poprawnie.
W podstawie prawnej uchwały nie wymienia się
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, którą
umieszcza się w dokumentacji formalno-prawnej.
Uwagi uwzględnione częściowo.
Ad. 2. Uwaga
dotycząca
długiego
okresu
sporządzania planu (uchwała o przystąpieniu do
sporządzenia planu z 2005 r.). Wniosek o załączenie do
uchwały Rady Gminy aktualnych materiałów
planistycznych.
Obawy autorów uwag o aktualność „materiałów
planistycznych” są nieuzasadnione. Mają oni
prawdopodobnie na myśli materiały geodezyjno -
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kartograficzne. Projekt rysunku sporządzono na mapie
sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1 000,
zarejestrowanej w październiku 2007 r. w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Golubiu - Dobrzyniu. Natomiast pojęcie „materiały
planistyczne” definiuje § 2 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Wykazy
materiałów planistycznych wykorzystywanych lub
sporządzanych na potrzeby planu (§ 10 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia) zgodnie z § 11 pkt 6 i 7 załącza się do
dokumentacji prac planistycznych, a nie, jak wnioskują
autorzy uwag, do uchwały.
Uwagi odrzucono jako bezzasadne.
Ad. 4. Uwaga - wniosek o ustalenie w § 5 ust. 4
pkt 2 projektu uchwały obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla
wszystkich inwestycji w granicach planu.
Art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko precyzuje
sytuacje, w których wymagane jest przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko: „1. Przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wymaga realizacją następujących planowanych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko;
2) planowanego
przedsięwzięcia
mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
jeżeli
obowiązek
przeprowadzenia
oceny
oddziaływania na środowisko został stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1.
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego
niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
jeżeli:
1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio
związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika
z tej ochrony;
2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na obszar Natura 2000 został stwierdzony na
podstawie art. 96 ust. 1”.
Art. 96 ust. 1 w/w ustawy brzmi: „Organ właściwy do
wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem
realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie
jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest zobowiązany do
rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy
przedsięwzięcie
może
potencjalnie
znacząco
oddziaływać na obszar Natura 2000”. Jak wynika
z powyższego wywodu obowiązujące przepisy nie
wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla wszystkich inwestycji na obszarze
Natura 2000. Decyzje w tej sprawie będzie podejmował
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organ właściwy do wydania decyzji przed rozpoczęciem
realizacji konkretnej inwestycji.
Uwagi nie uwzględniono.
Ad. 5. Uwaga - wniosek o podanie konkretnych
tytułów i publikacji przy powoływaniu się na przepisy
odrębne.
Przytaczanie konkretnych przepisów odrębnych
w tekście uchwały jest niewskazane, ponieważ ich
nowelizacji może skutkować unieważnieniem planu
i koniecznością ponownego opracowania i uchwalenia.
Uwagi nie uwzględniono.
Ad. 6. Uwaga - wniosek o zamieszczenie w treści
uchwały ustaleń dotyczących zasad finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy,
zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowi wymagany załącznik do uchwały. Nie jest on
jednak znany autorom uwag, ponieważ nie podlega
wyłożeniu do publicznego wglądu.
Uwagę odrzucono jako nieuzasadnioną.
Ad. 7. Uwaga - wniosek o uzupełnienie ustaleń dla
terenu oznaczonego symbolem 13 U/M (§ 10 projektu
uchwały) o treści wynikające z § 4 pkt 12
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Teren o symbolu 13 U/M (o powierzchni około
0,5 ha), podobnie jak cały obszar objęty planem,
przeznaczony jest na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
i funkcje towarzyszące (np. gastronomia, ujęcie wody).
Oprócz ustaleń szczegółowych dla poszczególnych
terenów projekt uchwały zawiera ustalenia ogólne
(Rozdział 3) obowiązujące dla wszystkich terenów
w granicach planu, które wyczerpują pełen zakres
zagadnień określony w art. 15 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wprowadzając
niezbędne
„nakazy,
zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu”,
a także zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.
Uwagę odrzucono jako nieuzasadnioną.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym
przewiduje
wnoszenie uwag do projektu planu wyłożonego do
publicznego wglądu. Uwagi powinny dotyczyć projektu
planu (art. 17 pkt 11), tzn. ustaleń przyjętych
w projekcie planu (art. 18 ust. 11), odnoszących się do
przyszłego zagospodarowania i zabudowy terenu
objętego planem. Tymczasem uwagi wniesione przez
pp. Płockich mają w większości charakter weryfikacji
pod kątem zgodności z obowiazującymi przepisami.
Ocena zgodności z przepisami prawnymi należy do
wojewody, o czym mówi art. 20 ust. 2 w/w ustawy.
1137
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załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/194/09
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 grudnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
I. Sposób realizacji inwestycji
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.) zadania własne
gminy.
Do zadań własnych gminy należy realizacja:
- gminnych dróg publicznych,
- wodociągów,
- kanalizacji sanitarnej.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
zapisane w planie obejmują:
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje
w granicach linii rozgraniczających poszczególnych
ulic, obejmujące wybudowanie ulicy wraz
z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią,
2) inwestycje
realizowane
poza
liniami
rozgraniczającymi ulic w przypadku braku
możliwości zlokalizowania sieci infrastruktury
technicznej w ulicach.
II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w planach miejscowych podlega przepisom
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
przy czym:
1) Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady
Gminy.
2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy
ustala się w uchwale budżetowej.
3) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą
przez budżet gminy lub na podstawie porozumień
z innymi podmiotami.
4) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej
będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków budżetu
gminy, funduszy Unii Europejskiej lub na podstawie
porozumień z innymi podmiotami.
5) Zadania
w
zakresie
budowy
sieci
elektroenergetycznej
będą
finansowane
na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.)
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UCHWAŁA Nr XXXI/259/10
RADA MIEJSKA w ŁABISZYNIE
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim Sosnowcu,
gmina Łabiszyn.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łabiszyn uchwalonego uchwałą
Nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca
2000 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim
Sosnowcu, gmina Łabiszyn.
2. Integralną część uchwały stanowi
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do
uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako
załącznik nr 2 do uchwały,
3) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami
ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach
objętych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla
osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy
i warunki.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz
ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają

zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami
wykonawczymi i odrębnymi.
§ 4. Każdy
teren
wydzielony
liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
określony jest symbolem, w którym litery oznaczają
przeznaczenie poszczególnych terenów według
oznaczeń legendy rysunku planu.
§ 5. Na rysunku planu obowiązują:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole
identyfikujące
tereny
o
różnym
przeznaczeniu
i
różnych
zasadach
zagospodarowania
Rozdział 2
Ogólne ustalenia planu
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich
terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach planu wyznacza się tereny:
a) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
o symbolu – MN,
b) dróg publicznych, o symbolu – KD,
c) ciąg pieszy – KX.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów
niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem
terenu i jego obsługą, a także innych funkcji
powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe)
uciążliwości dla środowiska i ludzi.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu,
w sposób umożliwiający zharmonizowanie obiektów
z otaczającym krajobrazem,
2) ogrodzenie działek ażurowe - zaleca się żywopłoty.
4. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące
do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych, w tym:
a) zachowanie istniejących form ukształtowania
terenu,
2) usuwanie drzew i krzewów, wymagające
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu
i może nastąpić jedynie w przypadku: uzasadnionej
wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93

– 5396 –

docelowego układu drogowego i inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać do
momentu wykonania i udokumentowania badań
archeologicznych.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałość
o wysoką jakość estetyczną elementów wyposażenia
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej
architektury, oświetlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości
architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami
określonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach
szczegółowych,
2) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi
60%.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie przyrody,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na
terenie objętym planem nie występują tereny
podlegające ochronie przyrody.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) podziału na działki budowlane dokonywać można
wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału
wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu,
2) dopuszcza się możliwość łączenia projektowanych
działek budowlanych w większe nieruchomości
gruntowe funkcjonujące jako jedna działka
budowlana.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej
związanej
z
podstawową
funkcją
terenu
z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej,
2) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń
infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy
niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji,
4) szczegółowe
rozwiązania
geometrii
ulic
i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe,
pasy postojowe) należy opracować w projektach
budowlanych inwestycji,
5) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów
sieci w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej
na warunkach określonych przez gestora sieci
7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
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a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora
sieci,
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków
do
szczelnych
zbiorników
okresowo
opróżnianych w sposób zorganizowany przez
przedsiębiorstwa
posiadające
stosowne
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbioru ścieków komunalnych,
c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiązuje
likwidacja
istniejących
zbiorników
na
nieczystości ciekłe,
8) w przypadku parkingów i komunikacji, do czasu
zrealizowania kanalizacji deszczowej, dopuszcza się
odprowadzanie wód opadowych do gruntu po
uprzednim podczyszczeniu
9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej
sieci gazowej średniego ciśnienia gazu ziemnego lub
za pomocą indywidualnych zbiorników na gaz
płynny,
10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną - dopuszcza się wykorzystanie urządzeń
zasilanych gazem, energią elektryczną lub innych
paliw ekologicznych, w tym pochodzących ze źródeł
energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych
wartości emisji spalin do atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych i szczególnych,
11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
a) zasilanie z projektowanej linii kablowej niskiego
napięcia,
wyprowadzonej
ze
stacji
transformatorowej
„Władysławowo
5”,
zlokalizowanej poza północną granicą opracowania,
b) stację
dostosować
do
zwiększonego
zapotrzebowania mocy.
12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez
kanalizację
teletechniczną
na
warunkach
określonych przez wybranego gestora sieci,
13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:
a) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w zamykanych, przenośnych pojemnikach wywóz odpadów z pojemników w sposób
zorganizowany na miejsce wskazane przez
Urząd Miasta,
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi
i szczególnymi.
11. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów
budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych
z organizacją placu budowy,
2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się
użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących
zasadach.
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny
służące organizacji imprez masowych; nie przewiduje
się.
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13. Wysokości stawek procentowych służących
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
publicznych – 0%;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
niepublicznych – 30%.
Rozdział 3
Zasady zagospodarowania obowiązujące na
poszczególnych terenach objętych planem
§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN i 2MN
przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość budynków do dwóch kondygnacji
naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od
powierzchni terenu w najniższym narożniku
budynku do szczytu dachu,
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
3) dachy o nachyleniu 30° do 50°,
4) dopuszcza się budowę wolno stojących garaży
o architekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem
pomieszczeń gospodarczych, wysokość budynków
maksymalnie 5 m,
5) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane
z zastrzeżeniem, że każda z wydzielonych działek
budowlanych nie może być mniejsza niż 0,085 ha,
6) minimum 60% powierzchni działki biologicznie
czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna).
§ 8. Tereny oznaczone symbolami KD1 i KD2
przeznacza się na cel drogi publicznej:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
i
urządzeń
technicznych
związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,
a także urządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją
drogi,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli
i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
4) parametry
i
wskaźniki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum
10 m - jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą
techniczną drogi – odwodnienia, oświetlenia itp.,
na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
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§ 9. Teren oznaczony symbolem KX przeznacza się
na cel ciągu pieszego: szerokość w liniach
rozgraniczających o szerokości minimum 3 m - zgodnie
z rysunkiem planu
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 10. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna

powierza

się

§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/259/10
Rada Miejska w Łabiszynie
z dnia 24 lutego 2010 r.
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU DZIAŁKI NR 77/2 W WIELKIM
SOSNOWCU, GMINA ŁABISZYN
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) przedkłada się Radzie
Miejskiej w Łabiszynie listę nieuwzględnionych uwag
umieszczonych w poniższym wykazie.

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/259/10
Rada Miejska w Łabiszynie
z dnia 24 lutego 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH
FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU DZIAŁKI NR 77/2 W WIELKIM
SOSNOWCU, GMINA ŁABISZYN
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413) Rada Miejska w Łabiszynie określa
następujący sposób realizacji i zasady finansowania

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym należą do zadań własnych gminy i służą
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią:
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym,
urządzeniami
infrastruktury
technicznej,
oświetleniem, ścieżkami rowerowymi, zielenią
towarzyszącą i odpowiednim zabezpieczeniem
technicznym
zmniejszającym
uciążliwość
komunikacyjna w stosunku do innych funkcji
w rozumieniu przepisów ochrony środowiska;
modernizacja istniejących zjazdów oraz budowa
nowych połączeń komunikacyjnych z terenu
objętego planem miejscowym, realizacja dróg
dojazdowych
publicznych,
prace
związane
z utrzymaniem i modernizacją terenu dróg
publicznych
zrealizowanych
w
liniach
rozgraniczających tych dróg, perspektywiczna
budowa oświetleń drogowych i realizacja małej
architektury związanej z funkcją drogową,
b) urządzenia elektroenergetyczne; budowa linii
kablowych nn dla obsługi projektowanych
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inwestycji oraz adaptacja istniejących linii
elektroenergetycznych,
sieci i urządzenia wodno – kanalizacyjne oraz
gazowe; utrzymanie istniejących i projektowanych
sieci wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych wraz
z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do
wykonania projektowanych podłączy w przypadku
realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,
sieć
telekomunikacyjna;
podłączenie
projektowanych
obiektów
budowlanych
do
istniejącej linii telekomunikacyjnej.
2. Sposób realizacji inwestycji:
realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim
Sosnowcu, gmina Łabiszyn odbywać się będzie
zgodnie z założeniami określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łabiszyn uchwalonym
uchwałą Nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia
31 marca 2000 r.
realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej
przebiegać
będzie
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.
in. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz
1163 z późn. zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz 1118
z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 r.
poz 115 z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129
z 2006 r. poz 902 z późn. zm.), Inwestycje
w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii
elektrycznej realizowane będą w sposób określony
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w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz 625 z późn.
zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał będzie
z wykorzystania możliwych do zastosowania
rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących
wysoką jakość wykonania inwestycji. Dopuszcza się
etapową realizację inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz
z zakresu zieleni urządzonej publicznej będzie
finansowana przez budżet gminy z dopuszczeniem
porozumień finansowych zawartych z innymi
podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.
in. Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późn.
zm.) oraz z Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego
(Dz.U. Nr 267 z 2005 r. poz 2251 z późn. zm.).
Finansowanie
inwestycji
infrastrukturalnych
związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem
w energię elektryczną będzie realizowana ze środków
finansowych
przedsiębiorstwa
energetycznego
posiadającego wymaganą koncesje oraz na podstawie
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na
warunkach określonych przez gestorów sieci.
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. Nr 123. z 2006 r. poz 858 z późn. zm.)
ze środków budżetu miasta z dopuszczeniem
porozumień finansowych zawartych z innymi
podmiotami.
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UCHWAŁA Nr XXXII/263/10
RADA MIEJSKA w ŁABISZYNIE
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie we wsi Pszczółczyn
i nadania statutu.
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539,
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,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) w związku z uchwałą
Nr XXX/238/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii
bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łabiszynie we wsi Pszczółczyn uchwala się, co
następuje:
§ 1. Likwiduje się filię biblioteczną Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie we wsi
Pszczółczyn.

§ 2. Zasoby biblioteczne zlikwidowanej filii
bibliotecznej w Pszczółczynie przekazuje się do
siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łabiszynie.
§ 3. Nadaje się Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Łabiszynie Statut w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/229/06 Rady
Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Łabiszynie.
§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Łabiszyna.

powierza

się
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przedwonicząca
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/263/10
Rada Miejska w Łabiszynie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
STATUT
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana
Gerpe w Łabiszynie
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe
w Łabiszynie, zwanej dalej „Biblioteką” jest:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 Nr 106,
poz 668, z 2001 Nr 129, poz. 1140, z 2002 Nr 113,
poz. 984, z 2004 Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600,)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568; z 2002 Nr 153 poz. 1271; z 2004
Nr 116 poz. 1203; z 2002 Nr 214 poz. 1806;
z 2005 Nr 172 poz. 1441, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 20210 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146).
3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002
Nr 41 poz. 364 z 2003 Nr 162 poz. 1568 Nr 96
poz. 874 i Nr 213 poz. 2081; z 2004 Nr 11 poz. 96
i Nr 261 poz. 2598; z 2005 Nr 131 poz. 1091
i Nr 132 poz. 1111).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach
publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
5. Niniejszy statut.
§ 2.1. Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łabiszynie określa:
1) nazwę biblioteki: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Łabiszynie,
2) imię biblioteki: dr Juliana Gerpe,
3) siedzibę biblioteki: Łabiszyn ul. Parkowa 1
2. Filie biblioteczne:
1) Filia biblioteczna w Jeżewie,
2) Filia biblioteczna w Lubostroniu,
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3) Filia biblioteczna w Nowym Dąbiu.
§ 3. Biblioteka jest gminną instytucją kultury
działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej
wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Urząd Miejski w Łabiszynie.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje
Burmistrz Łabiszyna. Nadzór merytoryczny nad
Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. dr. Władysława Bełzy w Bydgoszczy.
§ 5. Biblioteka
używa
pieczęci
okrągłej,
zawierającej w otoku napis z nazwą Biblioteki
w pełnym brzmieniu dla oznaczania księgozbioru oraz
pieczęci podłużnej o treści: „Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Łabiszyn im. dr Juliana Gerpe 89-210
Łabiszyn, ul. Parkowa 1 tel.052 384-41-26, NIP 562-1017-815”.
DZIAŁ II
Cele i zadania Biblioteki
§ 6. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną
mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców
gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi
kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci
bibliotecznej.
§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie
materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu
czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek
kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
2. Udostępnianie
zbiorów
na
miejscu,
wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb
dzieci
i
młodzieży
oraz
ludzi
niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz
dorobku kulturalnego gminy.
5. Tworzenie
i
udostępnianie
własnych
komputerowych
baz
danych:
katalogowych,
bibliograficznych i faktograficznych.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie
rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych mieszkańców gminy.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
8. Sprawowanie
nadzoru
merytorycznego
i
organizacyjnego
nad
podległymi
filiami
bibliotecznymi, udzielanie im pomocy i instruktażu.
9. Działalność wydawnicza
§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania
dla zaspokajania potrzeb środowiska.
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DZIAŁ III
Organy Biblioteki i jej organizacja

DZIAŁ VI
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 9. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który
kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika
powołuje i odwołuje Burmistrz Łabiszyna. Pozostałych
pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik.

§ 14.1. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy,
z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.
2. Biblioteka może pobierać opłaty w wysokości
określonej w regulaminie organizacyjnym biblioteki,
a wpływy przeznaczać na cele statutowe. Opłaty mogą
być pobierane:
a) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie
materiałów bibliotecznych,
b) za usługi informacyjne, reprograficzne,
c) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych
książek,
d) w formie kaucji za wypożyczone materiały
biblioteczne.

§ 10. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym
pracowników Biblioteki i określa ich zakresy czynności.
§ 11.1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni
posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych
przepisach (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania
określonych stanowisk w bibliotece oraz trybu
stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz.U. Nr 41, poz. 419).
2. Wynagrodzenia
pracowników
Biblioteki
ustalone są na podstawie Rozporządzenia Ministra
Kultury z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury
prowadzących w szczególności działalność w zakresie
upowszechniania kultury ((Dz.U. 2009 r. nr 196,
poz. 1516)
3. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki
oraz podległych jej filii określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po
zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 15. Biblioteka prowadzi działalność finansową na
zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.).
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest
roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez
kierownika biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji
organizatora.
DZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 1.1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
w trybie określonym dla jego nadania.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§ 12. Szczegółową
organizację
wewnętrzną
Biblioteki oraz podległych jej filii określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po
zasięgnięciu opinii organizatora.
§ 13. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła
przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/242/10
RADY GMINY WIELGIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej
opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41, 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591;
zmiany Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1475;
z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173,
poz, 1218 z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223

poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157,
poz. 1241) oraz art. 18, 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 121, poz. 844, Dz.U.
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2006 r. Nr 72,
poz. 721, Nr 75, poz. 758, Dz.U. z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, M.P. z 2007 r.
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, Dz.U. z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, M.P.
z 2008 r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692, Dz.U.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93

– 5403 –

Poz. 1140,1141

§ 4. Wysokość wynagrodzenia inkasenta ustala się
w wysokości 60% pobranych kwot opłaty targowej,
płatne do dnia 30 każdego następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni.

z 2009 r. Nr 56, poz. 458, M.P. z 2009 r. Nr 52,
poz. 742, Nr 67, poz. 872). uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej ustala się
w wysokościach jak niżej:
a) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki – 1,00
b) przy sprzedaży z koszy i skrzynek itp. – 4,00
c) przy sprzedaży z wozów konnych – 6,00
d) przy sprzedaży z samochodów osobowych – 6,00
e) przy sprzedaży z samochodów ciężarowych,
przyczep – 8,00
f) przy sprzedaży ze stoisk – 8,00
2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od
należności przewidzianych w odrębnych przepisach, za
korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi
świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/169/2005 r Rady
Gminy Wielgie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Sztypka

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od
sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. Pobór opłaty targowej dokonywany jest
w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy –
inkasentów zatrudnionych przez Wójta Gminy na
umowę zlecenie.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/244/10
RADY GMINY WIELGIE
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41, 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 142 poz. 1591 z 2001 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806, nr 153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 Nr 172 poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136
i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168,
poz. 1323) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Wielgie
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych
niezwiązanych
z
potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajmowania:
1) przy zajęciu jezdni do 50% - 3,00 zł;
2) przy zajęciu 50% jezdni i powyżej 50% do
całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do
jezdni, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, a dla pozostałych elementów pasa
drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień
zajmowania 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa
w § 1 pkt 2:
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3) za każdy dzień zajmowania pasa drogowego
związanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni
reklamy- 2,00 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej
w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub
usługowego:
a) usytuowanego poza terenem zabudowanym 1,00 zł,
b) usytuowanego w terenie zabudowanym - 2,00 zł;
2) za każdy dzień zajmowania 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy innych
obiektów - 1,00 zł;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielgie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Sztypka
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UCHWAŁA Nr XLIV/409/10
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ciągu pieszo-rowerowego
i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm. Tuchola.
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.:
z 2004 r. Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Dz.U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Dz.U. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Dz.U.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220
poz. 1413), stwierdzając zgodność z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tuchola”, uchwalonym uchwałą
Nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia
29 września 2006 r., Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu ciągu pieszo – rowerowego
i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we
wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm. Tuchola,
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Plan obejmuje części działek nr 112/13,
nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obręb geodezyjny
Klocek gm. Tuchola, położone wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 237 z Czerska do Tucholi.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny ciągu pieszo - rowerowego, oznaczone na
rysunku planu literami KX, KR;
2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu literami
ZP;

3) tereny leśne, oznaczone na rysunku planu literami
LS.
§ 4.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek
planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Do obowiązujących ustaleń planu należą
następujące oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania - ściśle określone,
3) linie wymiarowe.
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu
określone w Rozdziale 2 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek
planu miejscowego na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony
na
rysunku
planu
miejscowego
liniami
rozgraniczającymi,
oznaczony
symbolem
składającym się z liczby wskazującej kolejny numer
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terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia
i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi:
1) tereny ciągu pieszo - rowerowego, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1 KX, KR i 2 KX, KR;
2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu
symbolami 3 ZP i 4 ZP;
3) tereny leśne, oznaczone na rysunku planu
symbolami 5 LS i 6 LS.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) na terenach 1 KX, KR, 2 KX, KR, 3 ZP i 4 ZP,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, dopuszcza się
realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń
infrastruktury technicznej;
2) grunty leśne w granicach terenów 5 LS i 6 LS,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, pozostawia się
w dotychczasowym leśnym użytkowaniu.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego: uwzględnić nakazy, zakazy
i ograniczenia wynikające z położenia terenu
w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym
jego utworzenia.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: tereny ciągu pieszo rowerowego 1 KX, KR i 2 KX, KR stanowią przestrzeń
publiczną w granicach uchwalenia planu.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy: nie ustala się.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
dopuszcza się geodezyjne wydzielenie działek, zgodnie
z liniami rozgraniczającymi terenów o różnym sposobie
użytkowania.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie ustala się.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
ustala się linie rozgraniczające terenów ciągu pieszo rowerowego 1 KX, KR i 2 KX, KR, zgodne
z rysunkiem planu.
11. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
nie ustala się.

Poz. 1142

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę
w wysokości 30%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 7. Wykonanie
Burmistrzowi Tucholi.

uchwały

powierza

się

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/409/10
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.

załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/409/10
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 26 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ciągu pieszo – rowerowego
i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113
we wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm.
Tuchola.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania do projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu ciągu pieszo – rowerowego
i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113
we wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm.
Tuchola.

W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu w dniach od 21 stycznia 2010 r. do
18 lutego 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie,
tj. do dnia 04 marca 2010 r., nie wniesiono żadnych
uwag.

Realizacja zamierzeń określonych w projekcie
miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów
z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi
gminy.
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UCHWAŁA Nr XLV/422/10
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 września
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), na
wniosek Burmistrza Tucholi, Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć dodatkowe obwody
głosowania o kolejnych numerach:
1) Nr 16 dla wyborców przebywających w dniu
głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Wysokiej;
2) Nr 17 dla wyborców przebywających w dniu
głosowania w Szpitalu Tucholskim.
§ 2. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
mieszczą się:
1) Nr 16 w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej;
2) Nr 17 w Szpitalu Tucholskim Spółka z o.o.,
ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Tucholi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostanie
podana
do
publicznej
wiadomości
poprzez
1143

umieszczenie w BIP i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim i w sołectwach.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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UCHWAŁA Nr XLV/424/10
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży w § 1 ust. 4
otrzymuje nowe brzmienie: „4) ustalić, że zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane będą na
czas oznaczony, określony w art. 18 ust. 9 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, nie dłuższy jednak niż
5 lat.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115,
poz. 793, Nr 176, poz. 1238, Dz.U. z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144,
poz. 1175) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie
Tucholi.

uchwały

zlecić

Burmistrzowi

§ 3. Uchylić uchwałę Nr XLIV/411/10
Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010 r.

Rady

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz

§ 1. W uchwale Nr III/24/02 Rady Miejskiej
w Tucholi z dnia 11.12.2002 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Tuchola miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
1144
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UCHWAŁA Nr XXXVII/372/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Nowa Wieś Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Nowa Wieś Wielka,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/81/03 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś

Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego Nr 113, poz. 1605, z późn. zm.):
1) w § 18 ust. 4 wyrazy „w terminie 14 dni” zastępuje
się wyrazami „w terminie 21 dni”,
2) w § 27 ust.3 wyrazy w nawiasie „(Dz.U. Nr 62,
poz. 718; z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami
w nawiasie „(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449 z późn. zm.)”,
3) w § 63 ust. 1
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Przedszkole
Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Przedszkole
Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi
Wielkiej,”,
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) Gimnazjum im.
Karola Wojtyły w Brzozie,”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
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UCHWAŁA Nr XXXIX/271/10
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572)1 i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220)2Rada Gminy Włocławek, uchwala co następuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
podaniu
do
publicznej
wiadomości
poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Włocławek oraz zamieszczeniu w BIP.

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Włocławek stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
tracą moc:
1. Uchwała Nr XXV/207/05 Rady Gminy
Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 66,
poz. 1276)
2. Uchwała Nr XXVI/214/05 Rady Gminy
Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek
z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 88, poz. 1641)
3. Uchwała Nr XXX/239/05 Rady Gminy
Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXV/207/05 Rady Gminy
Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 130,
poz. 2186)
4. Uchwała Nr I/14/06 Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 172, poz. 2868)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włocławek.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, nr 80, poz. 542, Nr 115., poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i nr 219, poz. 1705
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz 142

załącznik
do uchwały nr XXXIX/271/10
Rady Gminy Włocławek
Z dnia 30 marca 2010 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Włocławek
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy
regulamin
określa
zasady
przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym a w szczególności:
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formy w jakich udziela się stypendium szkolnego,
sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Włocławek,
ustawie bez bliższego określenia – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty,
ustawie o pomocy społecznej - należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,
z późn. zm.)
ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2006 r.
Nr 139, poz. 992z późn. zm.)
uczniu - należy przez to rozumieć osoby
wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.)
zamieszkujące na terenie gminy Włocławek,
rodzicach - należy przez to rozumieć także
opiekunów prawnych,
rodzinie - należy przez to rozumieć osoby
spokrewnione i niespokrewnione pozostające we
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące (art. 6, pkt. 14 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
szkole, ośrodku, kolegium – należy przez to
rozumieć szkoły i placówki o których mowa
w art. 90b ustawy, o której mowa w pkt. 2,
świadczeniach pomocy materialnej o charakterze
socjalnym - należy przez to rozumieć stypendium
szkolne lub zasiłek szkolny,
kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć
miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium
szkolne, która nie może być większa, niż kwota
określona na podstawie art. 8 ust. 1pkt. 2 w związku
z art. 9 ust. 8 i 8a ustawy o pomocy społecznej,
GOPS - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej we Włocławku,
Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Włocławek.
wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osoby
uprawnione do składania wniosków o pomoc
materialną o charakterze socjalnym o których mowa
w art.90n ust. 2 i 3 ustawy.
§ 2. Pomoc materialna jest udzielana w postaci:
stypendium szkolnego,
zasiłku szkolnego.

§ 3.1. Do ubiegania się o świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uprawnieni są
wszyscy uczniowie spełniający łącznie następujące
kryteria:
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1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy
Włocławek,
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub
pochodzą z rodzin znajdujących w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje:
1) uczniom przebywającym w placówce całodobowej,
2) dzieciom
uczęszczającym
do
oddziałów
przedszkolnych tzw. „zerówek” gdyż są one objęte
rocznym
obowiązkowym
przygotowaniem
przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4.1. Podstawą przyznania stypendium szkolnego
jest wysokość dochodu przypadającego na jednego
członka rodziny ucznia, zamieszkującego we wspólnym
gospodarstwie domowym.
2. Dochód ustala się na podstawie przedłożonych
przez wnioskodawcę zaświadczeń lub oświadczeń
o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków
rodziny osiągniętego w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
3. Do kwoty dochodu nie wlicza się stypendium
szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze
motywacyjnym.
4. Podstawą przyznania stypendium szkolnego dla
ucznia samodzielnego finansowo są jego dochody
osobiste.
§ 5.1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona
jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Ustala się
dwie grupy dochodowe:
1) I grupa - dochody miesięczne na członka rodziny od
0% do 15% kwoty o której mowa w ustawie
o pomocy społecznej
2) II grupa – dochody miesięczne na członka rodziny
powyżej 15% do 100% kwoty o której mowa
w ustawie o pomocy społecznej
2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona
jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:
1) I grupa – stypendium w wysokości od 90% do 100%
kwoty określonej w ustawie o świadczeniach
rodzinnych,
2) II grupa - stypendium w wysokości od 80% do
100% kwoty określonej w ustawie o świadczeniach
rodzinnych.
§ 6. W przypadku gdy otrzymane środki z budżetu
państwa na wypłatę stypendiów nie zapewniają wypłaty
tych
świadczeń
wszystkim
uprawnionym,
najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu
stypendium będzie dochód netto na jednego członka
rodziny, a w dalszej kolejności decydować będą
następujące kryteria:
1. wielodzietność (troje dzieci i więcej),
2. niepełnosprawność,
3. długotrwała i ciężka choroba,
4. alkoholizm lub narkomania w rodzinie.
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Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego
§ 7.1. Stypendium może być udzielone w formach
określonych w art. 90d ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy o systemie
oświaty.
2. Stypendium szkolne może być przyznane
w formie lub w formach pożądanych przez podmiot
uprawniony do składania wniosków o przyznanie
pomocy materialnej. Uczeń może otrzymywać
stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Stypendium szkolne przyznane w formie
całkowitej lub częściowej refundacji kosztów
związanych z pobieraniem nauki może dotyczyć
w szczególności:
1) zakupu podręczników, słowników, atlasów, map
oraz innych tego typu publikacji na różnych
nośnikach, np. CD;
2) zakupu pomocy dydaktycznych oraz przyborów
szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi;
3) stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji,
tj.:
a) odzieży sportowej: spodenek, szortów, koszulek,
getrów,
dresów,
kąpielówek,
kostiumu
pływackiego, czepka, okularów pływackich;
b) obuwia sportowego: tenisówek, halówek,
trampek, adidasów, klapek na basen;
4) innych artykułów niezbędnych do nauki w szkołach,
kolegiach i ośrodkach, w tym również artykułów
potrzebnych do wykonania prac dyplomowych np.:
farb, płócien, blejtramów, pędzli, instrumentów
muzycznych itp.;
5) kosztów zakupu posiłków w stołówce szkolnej.
4. Stypendium szkolne przyznane w formie
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych udziałem w zajęciach edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach programu nauczania może dotyczyć udziału w:
1) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach
dla
dysgrafików,
dyslektyków,
zajęć
logopedycznych i innych wynikających z potrzeby
wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2) innych przedsięwzięciach realizowanych przez
szkołę jak basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły,
obozy;
3) nauki języków obcych, zajęć muzycznych,
komputerowych, sportowych i innych,
4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
zakupu materiałów dydaktycznych i innych, które
w sposób bezpośredni wiąże się z procesem
edukacyjnym ucznia – wg wykazu stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
5. Stypendium szkolne przyznane w formie
całkowitej lub częściowej refundacji kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów o których mowa w art. 90d,
ust. 3 ustawy, może dotyczyć:
1) zwrotu kosztów zakwaterowania w bursie,
internacie,
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2) zwrotu kosztów dojazdu do szkół środkami
komunikacji publicznej,
3) zwrotu kosztów zakupu posiłków w stołówce bursy
lub internatu.
6. Stypendium szkolne może być przyznane
w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że
udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 8. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest
złożenie wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
oraz załączenie do wniosku zaświadczeń lub
oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
zgodnie ze stanem faktycznym, np:
1. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych z GOPS:
- dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku
wychowawczego, rodzinnego, pielęgnacyjnego,
celowego,
- dokumenty
potwierdzające
pobieranie
świadczenia pielęgnacyjnego,
- dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku:
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
2. zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu
Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla
bezrobotnych lub o odmowie przyznania tego
zasiłku,
3. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości
uzyskanego dochodu netto (w tym umowy zlecenia,
umowy o dzieło),
4. dokumenty
potwierdzające
otrzymywanie
emerytury, renty inwalidzkiej, rodzinnej,
5. kopię odpisu wyroku sądowego określającą kwotę
alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
6. kopię odpisu wyroku sądowego lub inny dokument
potwierdzający otrzymywanie alimentów,
7. zaświadczenie
właściwego
organu
gminy
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha
przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz
płatniczy za dany rok bądź zaświadczenia/
oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
8. dokumenty potwierdzające otrzymanie dodatku
mieszkaniowego,
9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości
dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą,
10. zaświadczenie o uzyskiwaniu stypendiów innych niż
o charakterze socjalnym otrzymywanych ze środków
publicznych oraz dokumenty potwierdzające
uzyskiwanie świadczeń z powodu odbywania przez
członka rodziny służby wojskowej lub zastępczej,
11. dokumenty
(np.
umowy)
potwierdzające
uzyskiwanie innych periodycznych dochodów przez
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członków rodziny, np. dochody z najmu, dzierżawy,
praw autorskich lub wykonywania wolnych
zawodów,
12. oświadczenie
o
nie
uzyskaniu
dochodu
jednorazowego, przekraczającego pięciokrotnie
kryterium dochodowe rodziny w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku,
13. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/kolegium.
§ 9.1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiega
nie się o stypendium szkolne winny być składane
w terminie określonym w art. 90n ust. 6 ustawy.
2. W
uzasadnionych
przypadkach
wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1
a w szczególności w przypadku:
1) długotrwałej choroby osoby składającej wniosek,
2) śmierci rodzica lub opiekuna ucznia,
3) utraty źródła dochodu osoby z rodziny ucznia.
3. Do wniosku o którym mowa w § 9, ust.2 należy
dołączyć pisemne uzasadnienie oraz odpowiednie
dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie lub akt zgonu)
4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
(z
kompletem dokumentów),
należy
składać
w
sekretariacie
Urzędu
Gminy
Włocławek,
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
5. Wniosek o stypendium szkolne podlega
rejestracji zgodnie z datą wpływu do Urzędu Gminy
Włocławek.
6. Wniosek
pozostaje
bez
rozpatrzenia
w przypadku gdy:
1) został złożony po ustalonym terminie - o czym
decyduje data wpływu, z zastrzeżeniem opisanym
w art. 90n ust. 7 ustawy,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa
w § 8 i które na wezwanie Wójta, nie zostały
uzupełnione w terminie 7 dni, od dnia otrzymania
wezwania,
3) wniosek o stypendium lub załączniki, o których
mowa w § 8 są nieprawidłowo wypełnione, jeśli
mimo wezwania , nie uzupełniono braków.
§ 10.1 Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia
Wójt w drodze decyzji administracyjnej.
2. Stypendium szkolne przyznane na wniosek
o którym mowa § 9 ust. 2 przysługuje uczniowi od
miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.
§ 11.1. Stypendium szkolne przyznane w formie,
o której mowa w § 7 ust. 3 i ust.4 realizowane jest
poprzez:
1) zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach
edukacyjnych , przelewem na rachunek bankowy
podmiotu organizującego te zajęcia,
2) zwrot kosztów potwierdzających poniesione wydatki
(za pomocą imiennych faktur, rachunków lub innych
dokumentów księgowych)
2. Stypendium szkolne przyznane w formie,
o której mowa w § 7 ust. 5 realizowane jest poprzez:
1) zapłatę należności za zakwaterowanie przelewem na
rachunek bankowy podmiotu zapewniającego
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zakwaterowanie bądź podmiotu świadczącego usługi
przewozu,
2) zwrot kosztów potwierdzających poniesione wydatki
(za pomocą imiennych faktur, rachunków lub innych
dokumentów księgowych).
3. Stypendium szkolne przyznane w formie o której
mowa § 7 ust. 3 i ust. 6, przekazywane jest w formie
zaliczki na konto bankowe wnioskodawcy wskazane we
wniosku lub wypłacane w gotówce jeśli wnioskodawca
takiego nie posiada.
4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego
wymaga, stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku
szkolnym powinna mieścić się w granicach określonych
w art.90d ust.11 ustawy.
§ 12. Termin rozliczenia się z wypłaconej zaliczki
przyznanej kwoty stypendium szkolnego (za pomocą
imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów
księgowych - potwierdzających poniesione wydatki)
określony zostaje w wydanej decyzji.
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 13.1. Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi w przypadku:
1) śmierci rodzica,
2) wydatków związanych z nagłą lub nieuleczalną
chorobą w rodzinie (ucznia, rodzica),
3) ciężkiego wypadku ucznia lub członka rodziny
powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu,
4) pożaru mieszkania lub innych nieruchomości,
których właścicielami są rodzice ucznia lub sam
uczeń,
5) innych
nagłych
szczególnych
okoliczności
utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny
i utrudniających naukę.
2. Zdarzenie losowe będące podstawą przyznania
zasiłku szkolnego, powinno być udokumentowane (np.
protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez
odpowiednią instytucję)
§ 14.1. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się
indywidualnie, oceniając skutki zdarzenia losowego.
2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może
przekroczyć
jednorazowo
kwoty
stanowiącej
pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego.
4. Zasiłek szkolny przyznawany jest niezależnie od
przyznanego stypendium szkolnego.
§ 15.1. Wniosek o zasiłek szkolny według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
można składać w trybie przewidzianym dla wniosków
o stypendia szkolne, w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie zasiłku.
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2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego będą
rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty jego złożenia.
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2. Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych
następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa
w art. 90r ust.1 ustawy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 16.1. W sprawach nie objętych regulaminem,
stosuje sie przepisy ustawy.
1146

1147
1147

UCHWAŁA Nr XLV/1202/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad: 1) rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 2) udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze, 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 ze zm.)1, art. 42 ust. 7 w związku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)2,
uchwala się, co następuje:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Określa się „Zasady rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których
ustalony
plan
zajęć
jest
różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego”, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora

§ 2. Określa się „Zasady udzielania i rozmiar
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania
ich
od
obowiązku
realizacji
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych”,
zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się „Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w nauczycielskim kolegium języków obcych,
nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną
zatrudnionych w szkole i placówce, nauczycieli
zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli
w tym nauczycieli konsultantów – do organizowania
i
prowadzenia
działalności
szkoleniowej,
popularyzatorskiej
i
analitycznej,
nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym”, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

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

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167 poz. 1759 z 2006 r. Nr 126,
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28,
poz. 146.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. 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, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650,
Nr 219, poz. 1706.

załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/1202/10
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego
§ 1. Przepisy poniższe stosuje się do nauczycieli
szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający
z planów nauczania jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego i spowodowany jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów
szkół zawodowych;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93
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2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach
programowo
najwyższych
szkół
ponadgimnazjalnych.
§ 2.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze
zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów
nauczania w danym okresie roku szkolnego nie
wyczerpuje obowiązującego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub
przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania
w innych okresach trwania roku szkolnego takiego
wymiaru
tygodniowej
liczby
godzin
zajęć
(zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar
zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego
odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć,
określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela.
2. W przypadku nauczyciela, którego średni
wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego nie
wyczerpuje tygodniowego pensum określonego
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dopuszcza się
możliwość dopełnienia obowiązkowego pensum
poprzez realizację:
1) pracy w komisjach egzaminacyjnych;
2) konsultacji w klasach programowo najwyższych.
§ 3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w § 2, powinien być określony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 4. Dla
nauczycieli,
którym
w
planie
organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono
liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami
ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane
ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
określony według zasad ustalonych w § 2 ust. 1.
§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, dyrektor
Lp.
1.

2.

Poz. 1147

placówki określa w danym roku szkolnym średni
wymiar godzin zajęć.
§ 6. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny
zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu
choroby lub z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, nie wymienionych w § 1, traktuje się dla
rocznego rozliczenia godzin, jak godziny zajęć
zrealizowane, z zastrzeżeniem § 4.
§ 7. W przypadku rozwiązania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie
z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć
następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na
wymiar
zrealizowanych
zajęć,
przysługuje
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego
za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć,
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/1202/10
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze
w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowowychowawczych prowadzonych przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustala się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określony w poniższej tabeli:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
do 4 oddziałów
od 5 do 6 oddziałów
od 7 do 8 oddziałów
od 9 do 10 oddziałów
11 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie:
od 7 do 8 oddziałów
od 9 do 10 oddziałów
11 i więcej oddziałów
Dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli liczącego:
do 5 oddziałów
od 6 do 11 oddziałów
12 i więcej oddziałów
Wicedyrektor zakładu kształcenia nauczycieli, kierownik praktyki
pedagogicznej w zakładzie kształcenia nauczycieli

Tygodniowy wymiar zajęć
12
10
8
5
3
12
9
7
6
4
3
6
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Kierownik specjalności w zakładzie kształcenia nauczycieli
Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
Kierownik ośrodka szkolno-wychowawczego
Dyrektor zespołu szkół specjalnych
Wicedyrektor zespołu szkół specjalnych
Dyrektor okręgowego ośrodka dokształcania zawodowego
Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia
praktycznego) we wszystkich typach szkół
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego (laboratorium, szkolenia
praktycznego) we wszystkich typach szkół
Kierownik wychowania w zakładzie opieki zdrowotnej
i w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego przy liczbie dzieci:
do 120
od 121 do 200
Powyżej 200
Kierownik internatu

§ 2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach posiadanych środków finansowych może
w uzasadnionych przypadkach, zwolnić dyrektora
szkoły lub placówki i nauczycieli pełniących stanowiska
kierownicze, od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły lub placówki powodują zwiększenie zadań na
danym stanowisku.
§ 3.1. Nauczycielom,
którym
powierzono
stanowiska kierownicze w szczególnie uzasadnionych
wypadkach
można
przydzielić
godziny
ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym
6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania
przedmiotu wynika potrzeba przydzielania większej
ilości godzin.
2. Nauczyciele, o których mowa w § 2 nie mogą
realizować godzin ponadwymiarowych.
§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się
również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska.

8
4
8
8
3
8
3
4

6

14
12
10
15

załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/1202/10
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli
zatrudnionych
w
nauczycielskim
kolegium języków obcych, nauczycieli prowadzących
gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkole
i placówce, nauczycieli zatrudnionych w placówce
doskonalenia nauczycieli w tym nauczycieli
konsultantów – do organizowania i prowadzenia
działalności
szkoleniowej,
popularyzatorskiej
i analitycznej, nauczycieli prowadzących kształcenie
w
formie
zaocznej,
nauczycieli
kolegiów
pracowników
służb
społecznych,
nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, nauczycieli - bibliotekarzy
bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli zatrudnionych w nauczycielskim
kolegium języków obcych, nauczycieli prowadzących
gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkole
i placówce, nauczycieli zatrudnionych w placówce
doskonalenia
nauczycieli
w tym
nauczycieli
konsultantów – do organizowania i prowadzenia
działalności
szkoleniowej,
popularyzatorskiej
i analitycznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb
społecznych, pedagogów, psychologów, logopedów,
nauczycieli - bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych,
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się
według następujących norm:
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2.
Nauczyciel zatrudniony w kolegium pracowników służb społecznych
(dzienne, wieczorowe, zaoczne)
Pedagog, psycholog, logopeda
Nauczyciel – bibliotekarz bibliotek pedagogicznych
Nauczyciel zatrudniony w nauczycielskim kolegium języków obcych
(dzienne, wieczorowe, zaoczne)
Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną zatrudniony w szkole
i placówce
Nauczyciel zatrudniony w placówce doskonalenia nauczycieli w tym
nauczyciel konsultant – do organizowania i prowadzenia działalności
szkoleniowej, popularyzatorskiej i analitycznej

§ 3.1. Nauczycielom,
dla
których
zachodzi
konieczność łączenia różnych wymiarów godzin
(pensum) w ramach jednego etatu, należy ustalić
wymiar godzin (pensum) proporcjonalnie w odniesieniu
do łącznej liczby godzin realizowanych przez
nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane
powyżej tak ustalonego wymiaru godzin (pensum)
stanowią godziny ponadwymiarowe.
2. Do obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela
wlicza
się
również
godziny
nadzorowania
przeprowadzania egzaminów maturalnych, egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów
z przygotowania zawodowego.
3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się
odpowiednio do dyrektorów szkół i placówek,
nauczycieli,
którym
powierzono
stanowiska
kierownicze,
jeżeli
czynności
związane
z
nadzorowaniem
pisemnych
egzaminów
i przeprowadzeniem egzaminów ustnych przekraczają
obowiązujący ich wymiar zajęć.
§ 4.1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu
zaocznym zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć
praktycznych;
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac
kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem
egzaminów wstępnych, z nauki zawodu,
z przygotowania zawodowego, dyplomowych),
licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) innych zajęć pedagogicznych, realizowanych
z
uczniami
przez
pełnozatrudnionego
nauczyciela w formach przez niego obranych
i udokumentowanych w wymiarze nie
przekraczającym 50 godzin rocznie; dla
1147

Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin

Stanowisko

§ 2. Obowiązkowy roczny wymiar godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin w kształceniu zaocznym – jest
iloczynem liczby tygodni danego roku szkolnego
i obowiązującego wymiaru godzin danego nauczyciela.
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3.
15
20
35
12
18
35

nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych
zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu;
3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych
(z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu,
z przygotowania zawodowego i dyplomowych)
w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.
2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1
pkt 1) faktycznie zrealizowanych w niedzielę liczy się
za dwie godziny zajęć.
3. Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń,
wykładów i konsultacji należy rozumieć jednostkę
45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę
55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin
zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje
w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel
obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru
godzin zajęć; w tym godzin usprawiedliwionej
nieobecności w pracy i godzin nie zrealizowanych
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
5. Odbyte godziny zajęć wymienione w ust. 1 oraz
godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie
zrealizowane z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru,
są godzinami ponadwymiarowymi.
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UCHWAŁA Nr XLV/1203/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę,
rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 ze zm.)1, art. 72 ust. 1 w związku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)2,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający rodzaje
świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania
środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu
na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne szkół i placówek
oświatowych
prowadzonych
przez
Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126,
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223 poz. 1458,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28,
poz. 146.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. 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, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, 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, Nr 219,
poz. 1706.

załącznik
do uchwały nr XLV/1203/10
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Regulamin
określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób
przyznawania środków finansowych przeznaczonych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli
po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą
nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę,
rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne szkół i placówek oświatowych
prowadzonych
przez
Samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest
mowa bez bliższego określenia o:
1) uprawnionym - należy przez to rozumieć nauczycieli
oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub
otrzymującym
nauczycielskie
świadczenie
kompensacyjne szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
2) świadczenie – należy przez to rozumieć zasiłek
pieniężny związany z ponoszonymi przez
uprawnionego kosztami leczenia.
§ 2.1. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej określa corocznie
uchwała budżetowa.
2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc
zdrowotną dla uprawnionych ze szkół i placówek
prowadzonych
przez
Samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, stanowią doraźną pomoc
przyznawaną w formie zasiłku pieniężnego związanego
z ponoszonymi przez nauczycieli kosztami leczenia.
3. Niezrealizowane
kwoty
wydatków
przeznaczonych na pomoc zdrowotną wygasają
z upływem roku budżetowego.
§ 3. Pomoc zdrowotna może zostać udzielona raz
w roku w formie jednorazowego zasiłku.
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§ 4. Pomoc zdrowotna dla uprawnionych może
zostać udzielona w szczególności na pokrycie
następujących świadczeń:
1) kosztów leczenia stanów ostrych, przewlekłych,
specjalistycznych, stwierdzonych przez lekarza oraz
długotrwałego leczenia szpitalnego;
2) kosztów badań diagnostycznych;
3) kosztu zakupu leków, środków medycznych, sprzętu
rehabilitacyjnego oraz raz na trzy lata - szkieł
korekcyjnych;
4) inne koszty ponoszone w związku z długotrwałą
chorobą.

Poz. 1148,1149

2) imienne dokumenty potwierdzające poniesione
koszty leczenia:
a) w przypadku wniosków składanych do dnia
31
marca,
dołączane
są
dokumenty
potwierdzające poniesione koszty od dnia
1 października poprzedniego roku do 31 marca
roku bieżącego,
b) w przypadku wniosków składanych do dnia
30
września dołączane
są dokumenty
potwierdzające poniesione koszty od dnia
1 stycznia do 30 września roku bieżącego.
§ 8.1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy
przyznania świadczenia oraz jego wysokości wydaje
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Środki na wypłatę świadczeń przekazywane są
na rachunek szkoły/placówki, która dokonuje wypłaty
świadczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
środków.

§ 5. Wysokość
przyznanego
świadczenia
uzależniona jest od przebiegu choroby oraz okoliczności
z nią związanych.
§ 6.1. Warunkiem przyznania świadczenia jest
złożenie przez uprawnionego lub osobę upoważnioną,
wniosku, na druku stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu.
2. Uprawnieni składają wnioski w zaklejonej
kopercie, w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 87-100 Toruń,
Plac Teatralny 2, z dopiskiem na kopercie „Pomoc
Zdrowotna dla Nauczycieli”.
3. Wnioski należy składać do 31 marca i do
30 września każdego roku.
4. Wnioski rozpatrywane będą do końca kwietnia
i do końca października każdego roku.

§ 9.1. W roku 2010 wnioski o przyznanie środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
należy składać do 30 września 2010 r.
2. Do wniosku należy załączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
uprawnionego;
2) imienne dokumenty potwierdzające poniesione
koszty leczenia od dnia 1 października 2009 r. do
dnia 30 września 2010 r.
3. Wnioski rozpatrzone będą do końca października
2010 r.

§ 7. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
uprawnionego;
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UCHWAŁA Nr XLV/494/2010
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 40, poz. 229)
§ 1. Uchwalić szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwalić szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia nie
wymienionych w § 1 w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwalić szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
stosownie do załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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,
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 uslug
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usług

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Sampławski
załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/494/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego
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%

załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/494/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 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 ośrodkach wsparcia nie
wymienionych w § 1 uchwały
nieodpłatnie
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/494/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 160%
powyżej 160% do 210%
powyżej 210% do 260%
powyżej 260%
149

Wysokość odpłatności ustalona od wysokości
średniego miesięcznego kosztu pobytu
w mieszkaniu chronionym
nieodpłatnie
25%
50%
75%
100%
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UCHWAŁA Nr XLI/409/2010
RADA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określone w uchwale zasady i tryb
postępowania o udzielenie dotacji stosuje się do
udzielania dotacji z budżetu Powiatu podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na inne
zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
§ 2.1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
mogą otrzymywać dotacje na cele publiczne związane
z realizacją zadań powiatu innych niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wyłącznie na podstawie umowy,
zawartej przez Powiat z tymi podmiotami, zgodnie
z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)
2. Umowa zawierana jest na czas określony, nie
dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
§ 3. Udzielanie dotacji przez Powiat Inowrocławski
może następować poprzez częściowe dofinansowanie
lub całkowite finansowanie realizacji zadań publicznych
przez podmioty określone w § 2 ust.1 uchwały,
prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie,
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania
realizacji tych zadań.
§ 4.1. W przypadku ogłoszenia konkursu ofert,
termin do ich składania nie może być krótszy niż 30 dni
od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym
mowa w ust.3.
2. Ogłoszenie konkursu ofert powinno zawierać
informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert
oraz terminie dokonania wyboru ofert.
3. Konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Inowrocławskiego,

2) w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń.
4. Ogłoszenie konkursu ofert można także
zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu
ogólnopolskim,
regionalnym
lub
lokalnym,
w zależności od rodzaju zadania publicznego.
5. Zarząd Powiatu unieważnia konkurs ofert, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów
zawartych w ogłoszeniu.
6. Informację o unieważnieniu konkursu ofert
Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości
w taki sam sposób, jak ogłoszenie o tym konkursie.
§ 5.1. Podmiot, o którym w § 2 ust.1 może
z własnej inicjatywy złożyć wniosek o udzielenie
dotacji w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego
rok budżetowy, którego ten wydatek miałby dotyczyć.
W
przypadkach
szczególnych,
wymagających
uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być
złożony po upływie wskazanego terminu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1,
w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia
wpłynięcia wniosku Zarząd Powiatu rozpatruje
celowość realizacji określonego zadania publicznego
oraz
informuje
o
podjętym
rozstrzygnięciu,
a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania
publicznego informuje składającego wniosek o trybie
zlecenia zadania publicznego, a w szczególności
o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
§ 6.1. Oferty realizacji zadania, o których mowa
w § 4 uchwały oraz wnioski, o których mowa w § 5
uchwały powinny zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zadania,
2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji
zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania
zadania,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) wykaz wszystkich źródeł finansowania zadania.
2. Do oferty lub wniosku powinien być ponadto
dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub
rejestracyjny podmiotu ubiegającego się o udzielenie
dotacji, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz
umocowanie do składania w jego imieniu oświadczeń
woli.
3. Oferta lub wniosek powinny być podpisane przez
osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu tego podmiotu.
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4. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w ustalonym terminie
dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
§ 7.1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje
Zarząd Powiatu, uwzględniając w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów Powiatu
Inowrocławskiego i przewidywane efekty jego
realizacji,
2) wysokość środków budżetu powiatu przeznaczonych
na realizację zadań, o których mowa w § 1,
3) ocenę możliwości realizacji zadania w świetle
przedstawionych przez podmiot dokumentów,
koszty
wykonania
zadania
oraz
ocenę
przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów
realizacji zadania,
4) ocenę realizacji podobnych zadań zleconych
wnioskodawcy w poprzednich okresach, jako
kryterium rzetelności podmiotu i gwarancji
należytego wykonania zadania.
2. Informacja o wynikach przeprowadzonego
konkursu ofert, w tym o udzieleniu dotacji określonym
podmiotom
wraz
ze
wskazaniem
wysokości
udzielonych dotacji, podlega ogłoszeniu w sposób
określony w § 4 ust.3 uchwały.
§ 8.1. Rozliczenie
wykonania
zadania
i wykorzystania dotacji następuje na podstawie
składanych Zarządowi Powiatu przez Dotowanego
sprawozdań z wykonania zadania, w terminach i na
zasadach
określonych
w
zawartej
umowie,
zawierających w szczególności:
1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego
zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy, ze
szczególnym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto
oraz terminowości realizacji zadania,
2) w zakresie finansowym - oryginalne dokumenty
finansowe do wglądu, spełniające wymogi ustawy
o rachunkowości, dotyczące wydatków faktycznie
poniesionych na realizację zadania.
2. Na odwrocie dokumentów, o których mowa
w ust.1 pkt 2, przyjętych do rozliczenia, winna zostać
umieszczona adnotacja o treści „Zrealizowano ze
środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego”.
§ 9.1. Zarząd Powiatu dokonuje kontroli i oceny
realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach
prawa i w postanowieniach umowy.
2. Zarząd
Powiatu
sprawuje
kontrolę
prawidłowości
wykonywania
zadania
przez
Dotowanego, w tym wydatkowania przekazanych mu
środków
finansowych.
Kontrola
może
być
przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego
zakończeniu.
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3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1
i ust.2, upoważnieni przez Zarząd Powiatu pracownicy
Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub
mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub
na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji
w terminie określonym przez kontrolującego.
4. Prawo kontroli przysługuje zarówno w siedzibie
Dotowanego, jak i w miejscu realizacji zadania.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/144/2004 Rady
Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu,
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania
zadań zleconych (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. – Pom. z 2004 r.
Nr 63, poz. 1126).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Piotr Czarnolewski
Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146.
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UCHWAŁA NR XXXIX/237/2010
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału Gminy Łysomice na okręgi wyborcze.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

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 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,
z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 Nr 57,
poz. 356), na wniosek Wójta Gminy Łysomice. RADA
GMINY uchwala, co następuje

§ 3. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Łysomice na
okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/237/2010
Rady Gminy Łysomice
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Nr okręgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Granice okręgu
Sołectwo Łysomice
Sołectwa: Zakrzewko, Tylice
Sołectwo Ostaszewo
Sołectwa: Wytrębowice, Zęgwirt
Sołectwo Różankowo
Sołectwa: Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie - Osieki
Sołectwo Turzno
Sołectwa: Kamionki Małe, Kamionki Duże
Sołectwo Gostkowo
Sołectwo Lulkowo

Liczba wybieranych radnych
3
1
2
1
1
2
2
1
1
1
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UCHWAŁA Nr XXXIX/239/2010
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne
realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli
wykonywania zadań zleconych
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
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poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) art. 221 ust 1
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146) RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała
określa
tryb
postępowania
w sprawach o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia
i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez
podmioty nie zaliczone do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
w zakresie zadań publicznych innych niż określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).
§ 2. Podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
mogą ubiegać się o dotacje z budżetu gminy Łysomice
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
Łysomice składając pisemny wniosek do Wójta Gminy
Łysomice w terminie do 15 października roku
poprzedzającego rok budżetowy.
§ 3. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację
określonego zadania powinien zawierać:
1) dokładne określenie podmiotu ubiegającego się
o przyznanie dotacji;
2) odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji;
3) aktualny statut lub inny dokument określający
strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności
podmiotu ubiegającego się o dotację;
4) precyzyjne określenie zadania, na które ma być
wykorzystana dotacja, będącego podstawą do oceny,
że zadanie nie mieści się w katalogu zadań
określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.);
5) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca,
7) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji;
8) informację o wcześniejszej działalności podmiotu
składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy
zadanie określone w powyższym wniosku;
9) oświadczenie wnioskodawcy, że jest spełnia
wymagania przewidziane ustawą z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych do ubiegania się
o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finanse ów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku.
§ 4.1) Wójt Gminy Łysomice przy rozpatrywaniu
wniosku o przyznanie dotacji na cel publiczny związany
z realizacją zadania z zakresu zadań gminy Łysomice
bierze pod uwagę w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych
w gminie Łysomice;
2) przewidywane efekty realizacji zadania;
3) kwotę oczekiwanej dotacji;
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4) ocenę możliwości realizacji zadania w świetle
przedstawionych przez podmiot dokumentów.
2) Decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosków
podejmuje Wójt Gminy Łysomice.
3) Kwoty przyznanych dotacji zamieszcza się
w projekcie uchwały budżetowej wraz z wykazem
podmiotów, którym je przyznano.
§ 5.1) Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie
z art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych pomiędzy Gminą Łysomice,
a podmiotem dotowanym.
2) Umowa zawierana jest na czas określony, nie
dłuższy niż do 31 grudnia danego roku
budżetowego.
§ 6. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia
dokumentacji
umożliwiającej
przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod
względem rzeczowym i finansowym.
§ 7.1) Wójt Gminy Łysomice lub osoby przez niego
upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu
wykonywania zadania, na które została przyznana
dotacja.
2) Kontrola
nad
wykonywaniem
zadania
prowadzona jest w sposób określony w umowie,
a w szczególności polega na:
1) kontroli merytorycznej przeprowadzonej przez
upoważnionych pracowników urzędu gminy
Łysomice;
2) kontroli
finansowej
przeprowadzonej
przez
upoważnionych pracowników urzędu gminy
Łysomice;
3) przekazaniu odpisów dokumentów związanych
z wykonaniem zadania;
4) udzieleniu pisemnych wyjaśnień dot. realizacji
zadania dotowanego.
§ 8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez:
1) przedłożenia sprawozdania z realizacji dotowanego
zadania w terminie 15 dni od zakończenia realizacji
zadania wynikającego z zawartej umowy;
2) przedłożenia
potwierdzonych
za
zgodność
z oryginałem kopii rachunków, faktur i umów
potwierdzających
prawidłowe
wykorzystanie
przekazanych środków finansowych;
3) przedłożenie protokołów odbioru jeżeli zadanie
dotowane
wymagało
sporządzenie
takich
dokumentów.
§ 9. Wójt Gminy w terminie do 31 marca po
upływie roku budżetowego ogłasza na tablicy
informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
zbiorczą informację o udzielonych w roku budżetowym
dotacjach, kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach
dotacji, co do których powstał obowiązek zwrotu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łysomice.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski
1152
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UCHWAŁA Nr 309/10
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz
określenia sposobu pobierania opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2
pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.)1 i art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)2 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustalić strefę płatnego parkowania, zwaną
dalej SPP, określoną na planie graficznym,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Ustala się, że opłata podstawowa za pierwsze
pół godziny parkowania wynosi 1,00 zł.
2. Wysokość opłat, w zależności od czasu
parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do
korzystania z określonego abonamentu i sposobu
uiszczania opłat, określa załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów
samochodowych w wyznaczonych miejscach, w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do
1700 oraz w soboty w godz. od 900 do 1300,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 3.1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub
przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do
następnego roboczego dnia po dniu stwierdzonego
nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie
czasu opłaconego parkowania w SPP, ulega ona
pomniejszeniu do 25,00 zł.
§ 4. Zasady funkcjonowania SPP, w tym sposób
pobierania opłat za parkowanie i sposób nakładania
opłat dodatkowych określa Regulamin Strefy Płatnego
Parkowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Tracą moc uchwały nr 183/03 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za

parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty
oraz nr 195/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia
27 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę Rady
Miejskiej w Świeciu w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie
oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
§ 6. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r.
Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218
poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101,
Nr 86 poz. 720 i Nr 168 poz. 1323.
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załącznik nr 1
do uchwały nr 309/10
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Określenie granic Strefy Płatnego Parkowania wraz z wykazem ulic wchodzących w skład SPP

Wykaz ulic i placów wchodzących w skład Strefy
Płatnego Parkowania w Świeciu
(zawierających odcinki płatnych miejsc postojowych)
1) ul. Klasztorna od ul. Mickiewicza do ul. Sądowej;
2) ul. 10-go Lutego od ul. Mickiewicza do ul. Sądowej;
3) ul. Kopernika;
4) ul. Batorego;

5) Duży Rynek;
6) Mały Rynek – z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.;
7) ul. Grzymisława – z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.
załącznik nr 2
do uchwały nr 309/10
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wysokość opłat w Strefie Płatnego Parkowania
Wyszczególnienie

LP.

Stawki
opłat

1

Parkowanie za pierwsze 30 minut

1,00 zł

2

Parkowanie za pierwszą godzinę

2,00 zł

3

Parkowanie za drugą godzinę

2,20 zł

4

Parkowanie za trzecią godzinę

2,50 zł

5

Parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę

2,00 zł

6

Abonament miesięczny dla mieszkańca zamieszkującego stale lub czasowo na terenie strefy płatnego parkowania

10,00 zł

7

Abonament miesięczny dla pozostałych

150,00 zł

8

Opłata miesięczna za wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w celu korzystania
150,00 zł
z niego na prawach wyłączności całodobowo
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załącznik nr 3
do uchwały nr 309/10
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2)
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania
Strefy Płatnego Parkowania w Świeciu, zwanej dalej
SPP.

3)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Parkowanie w SPP podlega obowiązkowi
wniesienia opłat za czas postoju pojazdów
samochodowych od poniedziałku do piątku w godz. od
900 do 1700 oraz w soboty w godz. od 900 do 1300,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do
stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju
pojazdu samochodowego w SPP.
3. Nieprawidłowy (nieopłacony) czas postoju to
stwierdzony
czas
pomiędzy
wystawionym
zawiadomieniem o nieopłaconym postoju pojazdu
samochodowego w SPP, a obowiązkiem uiszczenia
opłaty.
4. Obsługa SPP odbywa się za pomocą operatora
SPP, upoważnionego przez Burmistrza Świecia.
§ 2. Nałożenie mandatu karnego przez Policję lub
Straż Miejską za naruszenie przepisów ustawy Prawo
o ruchu drogowym na obszarze SPP nie zwalnia od
uiszczenia
opłat
za
parkowanie
pojazdu
samochodowego w SPP.
Rozdział 2
Realizacja opłat w Strefie Płatnego Parkowania
§ 3.1. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez:
1) wykupienie
biletu
w
parkomacie
lub
u upoważnionego do sprzedaży biletów pracownika
SPP;
2) wykupienie abonamentu w Biurze SPP;
3) wykupienie
wyznaczonego
zastrzeżonego
stanowiska postojowego (koperty) - dokonanie
opłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu lub na
konto gminy Świecie.
2. Abonament
i
opłatę
za
wyznaczenie
zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) można
wykupić na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
§ 4. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie
w SPP dla następujących użytkowników drogi:
1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności
ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi
oraz
kierowców
przewożących
osobę
niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej,
parkujących na zastrzeżonych stanowiskach
postojowych oznakowanych znakiem D-18a
„parking - miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29,
informującą
o
miejscach
dla
pojazdów

4)

5)
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przewożących lub kierowanych przez osoby
niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
oraz znakiem poziomym P-24 „miejsce dla pojazdu
osoby niepełnosprawnej”;
kierujących oznakowanymi pojazdami służb
komunalnych:
pogotowia
gazowego,
energetycznego i wodno-kanalizacyjnego podczas
usuwania skutków awarii;
kierujących oznakowanymi pojazdami Policji,
Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego,
ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży
Pożarnej,
Straży
Granicznej,
Pogotowia
Ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej,
Urzędu Miejskiego w Świeciu i Sił Zbrojnych RP;
kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych
miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-19
„postój taksówek” i D-20 „koniec postoju
taksówek”;
kierujących pojazdami przedstawicielstw państw
obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC.

§ 5. Kierujący
pojazdem
samochodowym
niezwłocznie po zaparkowaniu w SPP zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty za przewidywany czas parkowania.
§ 6.1. Niewykorzystanie biletu postojowego na
jednym miejscu parkowania upoważnia do jego
wykorzystania na innym miejscu SPP w ramach
opłaconego limitu czasu parkowania.
2. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu
parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej
opłaty.
§ 7.1. Do wykupienia w SPP abonamentu
mieszkańca uprawnione są osoby łącznie spełniające
następujące warunki:
1) są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na
obszarze objętym SPP, przy czym w przypadku
zameldowania czasowego niezbędne jest wykazanie
się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego
w SPP;
2) są właścicielami lub posiadaczami pojazdu
samochodowego.
2. Abonament
mieszkańca
może
wykupić
mieszkaniec SPP na jeden określony pojazd
samochodowy.
§ 8. Bilety parkingowe oraz abonamenty powinny
być umieszczone za przednią szybą pojazdu
samochodowego, w sposób nie budzący jakichkolwiek
wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie
postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla
kontrolerów SPP.
§ 9. Abonament nie stanowi rezerwacji stałego
miejsca parkowania i podstaw do roszczeń wobec
operatora SPP
w przypadku braku
miejsc
parkingowych.
§ 10.1. W razie utraty lub kradzieży abonamentów
oparator SPP nie wydaje ich duplikatów.
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6) kontrola stanu oznakowania oraz zgłaszanie
nieprawidłowości w tym zakresie do zarządcy drogi;
7) zwracanie uwagi na zauważone przypadki
zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych przez kierowców do
tego nieupoważnionych.

2. W przypadku zmiany marki i numeru
rejestracyjnego pojazdu samochodowego, stosownej
zmiany abonamentów operator SPP dokonuje
nieodpłatnie, na wniosek właściciela pojazdu.
Rozdział 3.
Sposób pobierania opłaty dodatkowej za
nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w SPP

§ 14.1. Zawiadomienie o obowiązku uiszczenia
opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za
postój w SPP zostaje wystawione przez kontrolera
w chwili stwierdzenia braku wykupienia przez
parkującego biletu w automacie parkingowym lub
abonamentu w Biurze SPP.
2. W przypadku przekroczenia czasu opłaconego
postoju zawiadomienie o nieuiszczeniu opłaty za dalszy
postój wystawia się nie wcześniej aniżeli po upływie
10 minut od godziny wskazanej na bilecie.
3. W przypadku wykupienia biletu w ciągu
10 minut od chwili otrzymania zawiadomienia
o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, reklamacje
przyjmowane są w Biurze SPP. W innych przypadkach
reklamacje wnosi się pisemnie do Burmistrza Świecia.

§ 11. Opłatę dodatkową uiszcza się w biurze
operatora SPP lub przelewem na konto operatora SPP,
na podstawie wystawionego przez kontrolera SPP
zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty
dodatkowej, umieszczonego za wycieraczką przedniej
szyby pojazdu samochodowego.
Rozdział 4
Kontrola czasu postoju pojazdów samochodowych
§ 12. Kontroli opłacania czasu parkowania pojazdów
samochodowych
mogą
dokonywać
wyłącznie
upoważnieni przez Burmistrza Świecia kontrolerzy
operatora SPP.

§ 15. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat
i nie prowadzą sprzedaży biletów postojowych.

§ 13. Do obowiązków kontrolera parkingowego
w SPP należy w szczególności:
1) kontrola wnoszenia opłat za czas parkowania
pojazdów samochodowych;
2) sprawdzanie ważności biletów postojowych;
3) sprawdzanie ważności abonamentów;
4) wystawianie zawiadomień o obowiązku uiszczenia
opłaty dodatkowej w przypadku nieuiszczenia opłaty
za postój lub za postój ponad opłacony czas;
5) zgłaszanie
Straży
Miejskiej
wszelkich
nieprawidłowości związanych z parkowaniem
pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego;

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 16. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania
SPP przyjmowane i rozpatrywane będą przez
Burmistrza Świecia zgodnie z przepisami KPA.
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ZARZĄDZENIE Nr 215/2010
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2009 r.
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 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)1
w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)2
oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 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:
§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Inowrocław za 2009 r.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia
się następująco:
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Plan
31.631.314,00 zł

Wykonanie
31.027.300,43 zł

4.064.210,00 zł

4.013.343,75 zł

36.582.715,00 zł

33.432.515,65 zł

4.064.210,00 zł
8.893.930,00 zł

4.013.343,75 zł
7.240.602,04 zł

§ 5. Zarządzenie
podpisania.

3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 7 do
zarządzenia:
- przychody: 129.835,56 zł,
- wydatki: 20.419,33 zł.
4. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego
Zakładu Komunalnego wg załącznika nr 8 do
zarządzenia:
- przychody: 2.958.832,47 zł,
- wydatki: 3.054.304,30 zł.

wchodzi

w

życie

z

dniem

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a
także
ogłoszeniu
poprzez
rozplakatowanie
obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i u sołtysów wsi.
Wójt Gminy
Lech Skarbiński

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za 2009 r.
z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb28S, Rb-50, Rb-30, Rb-33, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, RbNDS, Rb-27ZZ, Rb-UZ, RB-UN, Rb-ST przesłane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216,
poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Dz.U. Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr79, poz. 666, 157 poz. 1241, Nr 161,
poz. 1277.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 219,
poz. 1706.
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, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za 2009 r. przekazuje się Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady
Gminy wraz z załącznikami nr 1-8 do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1
ust. 1.
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ZARZĄDZENIE Nr 16/10
BURMISTRZA TUCHOLI
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku
z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Burmistrz
Tucholi zarządza, co następuje:
1. Przekazać Radzie Miejskiej w Tucholi
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Tuchola za 2009 r. zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia, którego główne wielkości
przedstawiają się następująco:

a) zrealizowane dochody w wysokości 52.604.537,41 zł,
b) zrealizowane wydatki w wysokości 55.760.882,34 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 41.493.902,73 zł
- wydatki majątkowe 14.266.979,61 zł
c) zrealizowany deficyt 3.156.344,93 zł
d) zrealizowane przychody 6.560.228,72 zł
e) zrealizowane rozchody 1.045.977,10 zł
2. Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wyrażenia
opinii.
3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi
Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93

– 5429 –

Poz. 1155,1156

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Tadeusz Kowalski
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INFORMACJA
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla
ciepła „Elana-Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
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
zawartego w piśmie z 11 marca 2010 r.
nr
DN/534/2010,
uzupełnionego
pismami:
nr DN/704/2010 z 9 kwietnia 2010 r. i nr DN/810/2010
z 27 kwietnia 2010 r. „ELANA – ENERGETYKA” sp.
z o.o. z siedzibą Toruniu, posiadającej numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 879-21-04-155 zwanej
w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
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 koncesję na wytwarzanie ciepła – decyzja
nr WCC/1132/12979/W/OPO/2005/AJ z 14 marca
2005 r. wraz ze zmianami oraz koncesję na przesyłanie
i dystrybucję ciepła – decyzja nr PCC/1111/12979/W/
OPO/2005/AJ z 14 marca 2005 r., 12 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 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). Stawki opłat za
przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane
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
do decyzji nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED Urząd Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Taryfa
dla ciepła
„ELANA-ENERGETYKA” sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
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 i 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 – „Elana-Energetyka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,
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. obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
10. 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,
11. 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 dla 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 odbiorców w ciepło na podstawie
koncesji udzielonych przez Prezesa URE w zakresie:
- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/1132/12979/W/OPO/2005/AJ z 14 marca 2005 r. ze zmianami:
nr WCC/1132A/9426/W/OPO/2005/2006/AJ z 6 stycznia 2006 r. i nr WCC/1132B/9426/W/OPO/2006/AJ
z 17 lipca 2006 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/1111/12979/W/OPO/2005/AJ z 14 marca 2005 r.
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, które wytwarzane jest
w dzierżawionym źródle ciepła i przesyłane do odbiorców za pośrednictwem dzierżawionych sieci ciepłowniczych.
Część III
Podział odbiorców ciepła na grupy
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono cztery grupy odbiorców:
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symbol grupy opis grupy odbiorców
odbiorców
W
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła,
wodną siecią ciepłowniczą o parametrach 95/70°C.
P 0, 25 MPa Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła,
siecią pary technologicznej o ciśnieniu 0,25 MPa.
P 0, 60 MPa Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła,
siecią pary technologicznej o ciśnieniu 0,60 MPa.
P 1, 60 MPa Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła,
siecią pary technologicznej o ciśnieniu 1,60 MPa.
Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła
1.1. Cena za zamówioną moc cieplną i cena ciepła dla grup odbiorców: W, P 0,25 MPa, P 0,60 MPa, P 1,60 MPa,
lp.
1.

2.

rodzaje cen
cena za zamówioną moc cieplną
roczna
rata miesięczna
cena ciepła

jednostka miary

netto

zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

89 583,95
7 465,33
25,43

brutto
109 292,42
9 107,70
31,02

1.2. Cena nośnika ciepła
lp.

grupa odbiorców

jednostka miary

1.
2.

W
P 0,25 MPa, P 0,60 MPa,
P 1,60 MPa,

zł/m3
zł/Mg

Cena nośnika ciepła
netto
brutto
14,67
17,90
14,67
17,90

2. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

lp.

1.
2.
3.
4.

grupa
odbiorców

W
P 0,25 MPa
P 0,60 MPa
P 1,60MPa

stawka opłaty stałej
roczna
zł/MW/rok
netto
brutto
6 601,98
8 054,42
43 751,58
53 376,93
138 501,74 168 972,12
72 032, 61
87 879,78

rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto
brutto
550,17
671,21
3 645,97
4 448,08
11 541,81
14 081,01
6 002,72
7 323,32

stawka opłaty
zmiennej
zł/GJ
netto
1,75
12,17
13,33
8,23

brutto
2,14
14,85
16,26
10,04

W podanych w punktach 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 22%.
3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
średnica przyłącza [mm]
150

stawka opłaty netto [zł/mb]
240,60

Stawka opłaty brutto za przyłączenie do sieci ciepłowniczej będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
Część V
Zasady ustalania cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy, zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad
określonych § 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.
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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 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 dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Marek Szmytkowski
1156

1157
1157

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ BYDGOSZCZY
z dnia 14 maja 2010 r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie
przewyższającej 5.000 zł.
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej,
którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej
5.000 zł (Dz.U. Nr 22, poz. 112) ogłasza się wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej,
którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej
5.000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia
31 marca 2010 r., stanowiący załącznik do
obwieszczenia.
z up. Dyrektora
Wicedyrektor
Ewa Studzińska-Kleszcz
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załącznik nr 1
do obwieszczenia nr
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2010 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Lp.

Nazwisko i imię lub
nazwa (firma)

Miejsce
zamieszkania lub
siedziby
(miejscowość)

Wysokość
umorzonych
kwot

zaległości
podatkowe

odsetki za
zwłokę

opłaty
prolongacyjne

Przyczyny umorzenia1)

Powód
umorzenia2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

w tym

1

Bruździński Zbigniew

Ośno

8 905,00

5 281,00

3 624,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

2

Chojnacka Małgorzata

Golub-Dobrzyń

7 600,00

7 600,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

3

Ćwikliński Robert

Chełmno

5 533,00

5 533,00

0,00

0,00

art. 67a § 1pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa.

1

4

Garniec Urszula

Bydgoszcz

5 179,00

5 179,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

5

Gołąbiewska Alfreda

Bydgoszcz

6 245,00

6 245,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

6

Grajnert Jadwiga

Bydgoszcz

12 913,00

12 861,00

52,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

7

Grechuta Irena

Myślęcinek

6 164,00

6 164,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

8

Jagodziński Czesław

Chełmno

6 895,12

2 874,45

4 020,67

0,00

art. 67a § 1pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa.

3

9

Jakubowski Bogusław

Bydgoszcz

17 431,00

0,00

17 431,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

10

Januszewski Mariusz

Brodnica

35 881,64

23 710,64

12 171,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

11

Kilińska Krystyna

Samoklęski Duże

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

12

Łuczak Ewa

Solec Kujawski

12 600,00

12 600,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

13

Madeja Karolina

Chełmno

5 533,00

5 533,00

0,00

0,00

art. 67a § 1pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa.

1

14

Matusiak Andrzej

Dobre

41 162,00

0,00

41 162,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

art. 67b § 1 pkt 2, w
związku z art. 67a § 1
0,00
pkt 3 ustawy Ordynacja
podatkowa

3

15

Sadowski Jacek

Świecie

20 635,00

0,00

20 635,00

16

Sawicka Marta

Wola

18 334,00

18 334,00

0,00

0,00

art. 67a § 1pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa.

1

17

Senczyszyn Jan

Maksymilianowo

13 136,00

13 136,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

18

Świerczyńska
Magdalena

Kozłowo

9 750,40

0,00

9 750,40

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

3

19

Witkowski Edmund

Bydgoszcz

22 471,00

0,00

22 471,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1

20

Wróblewska Ewa

Myślęcinek

6 164,00

6 164,00

0,00

0,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy
Ordynacja podatkowa

1
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1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
2) Powód umorzenia:
1) uzasadniony ważny interes podatnika;
2) uzasadniony ważny interes publiczny;
3) ważny interes podatnika i interes publiczny.
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