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UCHWAŁA Nr V/23/2011
RADY GMINY KOWAL
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.465.172 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 8.004.629 zł,
2) majątkowe w wysokości 4.460.543. zł, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.585.172 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 8.003.109 zł,
2) majątkowe w wysokości 7.582.063 zł, zgodnie
z Załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 25.000 zł,
2) celową w wysokości – 20.000 zł, z przeznaczeniem
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.120.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.120.000 zł,
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości
4.110.618 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 990.618 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –
w kwocie 500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –
w kwocie 2.020.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 990.618 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 1.100.000 zł,
§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
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2. Ustala się środki pochodzące z opłaty
produktowej w kwocie 500 zł na realizacje zadań
związanych z ochroną środowiska.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr ...
§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych:
- przychody – 1.614.553 zł,
- koszty 1.596.272 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.
§ 10. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –
w kwocie 500.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –
w kwocie 2.020.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie
990.618 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 1.100.000 zł,
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
Gminy i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł
3. do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków;
5. przekazania
kierownikom
innych
jednostek
organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Dominikowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 109

– 6424 –

Poz. 886

886
886

UCHWAŁA Nr V/20/2011
RADY GMINY w KĘSOWIE
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91D pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
Z 20056 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600 z 2007\ r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 174, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 z 20078 r.,
Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 155 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
z 2010 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 20045 r.
w
sprawie
wysokości
minimalnych
stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z 2006 r., Nr 43, poz. 293 z 2007 r., Nr 56, poz. 372
z 2008 r., Nr 42, poz. 257 z 2009 r., Nr 52, poz. 422,
Nr 222, poz. 1755 z 2010 r. Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. W
załączniku
nr
1
do
Uchwały
nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia
19 marca 2009 roku w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli § 4, pkt 3 otrzymuje
brzmienie: Ustala się łączną pulę środków finansowych
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
w poszczególnych szkołach w wysokości 2,5% ogólnej
planowanej
sumy
wynagrodzeń
zasadniczych
nauczycieli danej szkoły.
§ 2. W załączniku nr 1 Tabela dodatków
funkcyjnych - do Regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz przyznawania
nauczycielskich
dodatków mieszkaniowych i innych składników
wynagrodzenia stanowiącego załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 19 marca 2009 w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli liczba porządkowa 2 ustala
się w wysokości 70,00 zł w zł w stosunku miesięcznym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kęsowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wilkowski

załącznik nr 1
do uchwały nr V/20/2011
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz
przyznawania nauczycielskich dodatków
mieszkaniowych i innych składników
wynagrodzenia.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z póź. zm.)
2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w Zespołach Szkół, których organem
prowadzącym jest Gmina Kęsowo
§ 2. Regulamin
określa
dla
nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek dodatków za staż pracy,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
z uwzględnieniem art.33 i 34 ustawy
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw z uwzględnieniem art. 35
ustawy
3) wysokość oraz szczegółowe zasady wypłacania
dodatku mieszkaniowego
4) wysokość oraz zasady wypłat ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli z uwzględnieniem
art. 49 ustawy
Warunki przyznawania i wysokość dodatków
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1) Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany
w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku
pracy, z tym, że dodatek nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia.
2) Do okresów pracy wymaganych do nabycia
prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy
pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiązującego wymiaru zajęć(czasu pracy)
oraz okresy pracy o których mowa w art. 22 ust. 2
ustawy.
3) Dodatek za wysługę przysługuje:
a) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
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w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca
4) Dodatek za wysługę przysługuje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za
które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.

6) Stawkę dodatku motywacyjnego w granicach
określonych w ust. 3 ustala dla nauczyciela dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy
7) Dodatek
motywacyjny
dla
nauczycieli
wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy przysługuje
tym nauczycielom na poziomie średniego dodatku
motywacyjnego wypłacanego w szkole, w której
nauczyciel jest zwolniony ze świadczenia pracy

Dodatek motywacyjny

§ 5.1) Do
uzyskania
dodatku
funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
b) wychowawstwo klasy
c) sprawowanie funkcji:
- doradcy metodycznego
- opiekuna stażu
2) Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli
powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
3) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia - od tego dnia.
4) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po 3 miesiącach zastępstwa nieobecnego
dyrektora.
5) Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 przysługuje również nauczycielom, którym
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od
pierwszego
dnia
miesiąca
po
upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków
i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
6) Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
przysługuje od dnia powierzenia obowiązków.
7) W
razie
zaprzestania
sprawowania
wychowawstwa w ciągu miesiąca lub podjęcia w takim
czasie,
nauczyciel
otrzymuje
wynagrodzenie
proporcjonalne do przepracowanego okresu obliczone
zgodnie z § 14 ust. 3.
8) Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek
za wychowawstwo tylko za jeden oddział niezależnie od
liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.
Nauczycielom, o których mowa wyżej, zatrudnionym
w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek za
wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do
zatrudnienia.
9) Nauczycielom klas łączonych przysługuje jeden
dodatek za wychowawstwo.
10) W przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub
więcej dodatków – nauczycielowi przysługuje każdy
z tych dodatków.

§ 4.1) Warunkiem
przyznania
nauczycielowi
dodatku motywacyjnego są rozpatrywane łącznie:
a) osiągnięcia
dydaktyczne,
wychowawcze
i opiekuńcze
b) jakość świadczonej pracy w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem
c) ocena pracy nauczyciela
d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i ustawy
2) Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół
przyznawane są na podstawie oceny pracy dyrektora
dokonywanej wg następujących kryteriów:
a) prawidłowość realizacji planu finansowego szkoły,
właściwe planowanie budżetu oraz pozyskiwanie
środków pozabudżetowych
b) dbałość o stan bazy materialnej oraz umiejętność jej
wzbogacania
c) znajomość prawa oświatowego oraz prawa pracy
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i szkolnym
e) umiejętność aktywizacji dzieci i młodzieży do
udziału w imprezach i uroczystościach lokalnych
i szkolnych
f) umiejętność budowania właściwych stosunków
interpersonalnych w szkole
g) dbałość o poziom nauczania
h) inspirowanie aktywności rady pedagogicznej
(innowacje pedagogiczne, konkursy, olimpiady
przedmiotowe)
i) organizacja różnorodnych form opieki (opieka
socjalna, medyczna dla uczniów)
j) umiejętność organizowania wewnątrz szkolnych
form samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
promowanie osiągnięć zawodowych nauczycieli
k) tworzenie warunków do współpracy między
szkołami
3) Ustala się łączną pulę środków finansowych
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
w poszczególnych szkołach w wysokości 2,5% ogólnej
planowanej
sumy
wynagrodzeń
zasadniczych
nauczycieli danej szkoły.
4) Dodatek motywacyjny może być w zależności od
osiąganych wyników w pracy ustalony w wysokości do
15% wynagrodzenia zasadniczego w granicach
przyznanych szkole środków na wynagrodzenia
5) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok
szkolny

Dodatek funkcyjny
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11) Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje Wójt,
a nauczycielowi – dyrektor szkoły.
12) Wysokość dodatków funkcyjnych określa
załącznik nr 1 do regulaminu.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 6.1) Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i jedną godzinę zastępstw doraźnych
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3) Traktuje się jako faktycznie odbyte godziny
ponadwymiarowe, które nie mogły być przez
nauczyciela zrealizowane z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy
4) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których
zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia,
za
podstawę
ustalenia
liczby
godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć ustalony w art. 42 ust. 3
ustawy pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub ¼, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
ustawowo lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednakże wyższa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
5) Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
oblicza się na podstawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru
zajęć
dydaktycznych obowiązującego
nauczyciela tego przedmiotu.
Dodatek mieszkaniowy
§ 7.1) Do dodatku mieszkaniowego uprawnieni są
nauczyciele, którzy:
a) posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela
b) zatrudnieni są w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach
położonych na terenach wiejskich oraz w miastach
liczących do 5 tys. mieszkańców
2) Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby
członków rodziny (zalicza się do nich nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz
dzieci pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu).
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3) Dodatek mieszkaniowy określa się w wysokości:
1/ 8% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia
za pracę ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej
zwanego
dalej
„najniższym
wynagrodzeniem”- dla nauczyciela, którego liczba
członków rodziny, o której mowa w § 8 ust. 2
wynosi do 4 osób
2/ 10% najniższego wynagrodzenia – powyżej 4 osób.
4) Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposób, że kwoty 0,49 zł pomija
się, a kwoty od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do
pełnego złotego.
5) Nauczycielowi i jego współmałżonkowie,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 3, małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
6) Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
7) Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
8) Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
c) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej, w przypadku gdy jednak z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca czasu, na który umowa została zawarta
d) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach
9) Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli
będących współmałżonkami.
10) Nauczycielowi przyznaje dodatek dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły – organ prowadzący
szkołę.
Specjalny fundusz nagród
§ 8. (uchylony w całości)
Przepisy końcowe
§ 9.1) Wynagrodzenie o którym mowa w § 3, 4 i 5
wypłaca się miesięcznie z góry, pozostałe dodatki płatne
z dołu.
2) nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie,
o którym mowa w § 4 i 5 za czas nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia,
a także za okresy, za które na podstawie odrębnych
przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
3) Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień nie
wykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2
ustala się dzieląc składniki wynagrodzenia wypłacane
z góry przez 30.
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załącznik nr 1
do Regulaminu
Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

Stanowisko

1.

SZKOŁY:

2.
3.

4.

a) dyrektor szkoły
b) wicedyrektor
c) kierownik filii
Dodatek za wychowawstwo
klas/oddziału
Dodatek dla:
A/doradcy metodycznego
B/nauczyciel – konsultant
Dodatek dla opiekuna stażu

Stawka miesięczna w % w stosunku do
wynagrodzenia zasadniczego n-la mianowanego
z wykształceniem wyższym mgr i p.p

W złotych
w stosunku
miesięcznym
-

Stawka miesięczna % od
wynagrodzenia
zasadniczego danego n-la
-

do 80%
do 50%
do 20%
-

70,00 zł

-

-

-

-

-

do 20%
do 20%
2%

886

887
887

UCHWAŁA Nr VII/28/2011
RADY GMINY w KĘSOWIE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152,
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. 976, 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 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675,) oraz art. 34 ust. 1 i 6, art. 67 ust. 3, art. 68
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
Nr 106, poz. 675, Nr 200, poz. 1323) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży składniki mienia
komunalnego,
stanowiące
nieruchomości
nie
przeznaczone do realizacji zadań na cele publiczne.
§ 2. Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej mogą
być przeznaczane:
1. budynki i lokale mieszkalne, stanowiące odrębny
przedmiot własności wraz z ułamkową częścią
gruntów – na rzecz najemców,
2. nieruchomości rolne – z prawem pierwokupu na
rzecz dzierżawców,
3. inne nieruchomości, jeśli przepis prawa przewiduje
tą formę sprzedaży lub przyznaje pierwszeństwo
kupna określonej kategorii nabywców.
§ 3. W drodze przetargu mogą być sprzedawane
nieruchomości:

1. wolne lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią
gruntu,
2. lokale użytkowe, jeżeli stanowią odrębny przedmiot
własności
3. działki budowlane,
4. inne nieruchomości, zbędne na cele realizacji zadań
publicznych.
§ 4. Cena sprzedaży nieruchomości nie może być
niższa, niż wartość określona przez rzeczoznawcę
majątkowego,
powiększona
o
równowartość
poniesionych kosztów przez gminę w związku
z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży.
§ 5. Od ceny ustalonej zgodnie z § 4 nabywcom
lokali mieszkalnych sprzedawanych w drodze
bezprzetargowej na zasadzie pierwokupu przysługuje
bonifikata w wysokości 1% za każdy rok użytkowaniu
na podstawie umowy najmu., nie więcej niż 30%.
§ 6. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego lub
wspólnie z nim zamieszkująca osoba bliska posiada
tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub
nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, bonifikata
nie przysługuje.
§ 7. Cena sprzedaży nieruchomości sprzedawanej
w drodze bezprzetargowej podlega zapłacie nie później
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
§ 8. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XLI/138/98 Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży mienia komunalnego.
2. Uchwała Nr XIII/56/99 Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniająca uchwałę
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w sprawie ustalenia zasad sprzedaży mienia
komunalnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wilkowski
887

888
888

UCHWAŁA Nr VII/29/2011
RADY GMINY w KĘSOWIE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kęsowo.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180,
poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010
Nr 47, poz. 278), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kęsowo” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kęsowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wilkowski
załącznik
do uchwały nr VII/29/2011
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 31 marca 2011 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Kęsowo
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin niniejszy określa:
1. wymagania w zakresie utrzymania
i porządku na terenach nieruchomości,

czystości

2. wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach użytku publicznego,
3. rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów,
4. zasady i sposoby gromadzenia odpadów,
5. częstotliwość i zasady wywozu odpadów,
6. zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
7. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
8. zasady
utrzymywania
i
chowu
zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej,
9. obowiązek deratyzacji,
§ 2. Gmina Kęsowo tworzy odpowiednie warunki
dla utrzymania czystości i porządku w szczególności
poprzez:
1. propagowanie działań mieszkańców gminy na rzecz
ekologii,
2. wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw
mieszkańców
zmierzających
do
utrzymania
czystości i porządku w miejscu zamieszkania,
3. rozbudowę i utrzymanie kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy,
4. wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na
działalność usługową w zakresie utrzymania
czystości i porządku,
5. bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz
niniejszego regulaminu,
6. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki,
segregacji i składowania odpadów przydatnych do
wykorzystania,
7. wprowadzanie
zakazu
wywozu
odpadów
komunalnych w miejsca inne niż oczyszczalnia
ścieków lub składowisko odpadów,
8. wprowadzanie zakazu wypalania traw, suchych
roślin i innych odpadów,
9. kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do
osób winnych zaniedbań lub też uchylających się od
obowiązków w zakresie utrzymania porządku
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i czystości określonych w ustawie i niniejszym
regulaminie,
10. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania
zwłok padłych bezdomnych zwierząt oraz
współdziałanie z przedsiębiorstwami prowadzącymi
zbiórki i utylizację padłych zwierząt.
Rozdział II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH
NIERUCHOMOŚCI
§ 3. Właściciele
nieruchomości
oprócz
obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do:
1. wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące
do gromadzenia odpadów komunalnych oraz do
utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2. usuwania
i
unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych
wyłącznie
za
pośrednictwem
podmiotów uprawnionych na podstawie umowy
zawartej z takim podmiotem,
3. podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej najpóźniej w terminie do
6 miesięcy od dnia oddania jej do eksploatacji,
a w przypadku braku sieci do wyposażenia
nieruchomości w szczelne zbiorniki bezodpływowe,
zapewniające bezpieczne gromadzenie odpadów
ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika
bezodpływowego, bądź podejrzenia o podłączenie
kanalizacji sanitarnej nieruchomości do sieci
deszczowej lub melioracyjnej, właściwy organ może
zobowiązać właściciela nieruchomości do jej
udostępnienia w celu przeprowadzenia kontroli,
4. likwidacji śliskości chodników położonych wzdłuż
nieruchomości poprzez posypywanie piaskiem,
który należy usunąć niezwłocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania,
5. usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachów
i gzymsów w budynkach niezwłocznie po ich
powstawaniu,
6. utrzymywania obiektów budowlanych sąsiadujących
bezpośrednio z chodnikiem lub drogą publiczną
w
stanie
technicznym
zapewniającym
bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i kołowego,
7. usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszających się
nad
chodnikami
lub
zawężających
ciągi
komunikacyjne i utrudniających funkcjonalne
wykorzystanie przejść lub zagrażających życiu
i zdrowiu,
8. usuwania rosnących na nieruchomości chwastów,
9. utrzymywania
odłogowanych
nieruchomości
położonych w zwartej zabudowie wsi poprzez
koszenie co najmniej dwa razy w roku, przy czym
pierwsze koszenie powinno być wykonane do dnia
1 czerwca każdego roku,
10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
udokumentowania korzystania z usług w zakresie
zbierana, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania
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zbiorników
bezodpływowych
i
transportu
nieczystości stałych,
11. Na żądanie Wójta lub osoby przez niego
upoważnionej, właściciel nieruchomości lub
kierownik budowy zobowiązany jest okazać umowę
zawartą z podmiotem uprawnionym do usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
także do:
1. sprzątania terenu nieruchomości i pomieszczeń
przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców
z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych,
2. zamiatania terenów utwardzonych, aby nie dopuścić
do zalegania na nich zanieczyszczeń,
3. utrzymywania drzew i krzewów w stanie
zapobiegającym wyrządzaniu szkód, poprzez
pielęgnowanie zieleni niskiej i wysokiej istniejącej
na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez
prowadzenie
zabiegów
agrotechnicznych,
zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników
inwazyjnych.
§ 5.1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych,
poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone
są z zachowaniem następujących warunków:
1) może się odbywać wyłącznie w obrębie
nieruchomości
i
za
zgodą
właściciela
nieruchomości,
2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji
sanitarnej
lub
szczelnych
zbiorników
bezodpływowych,
3) dopuszczalne
jest
przeprowadzanie
jedynie
drobnych, doraźnych napraw i regulacji pojazdów
samochodowych pod warunkiem, że nie będą
powodować powstawania ponadnormatywnych
hałasów, emisji spalin oraz powstania ścieków
zawierających oleje lub smary.
2. Zabronione
jest
mycie
pojazdów
samochodowych na ulicach, chodnikach, w lasach,
parkach i w pobliżu zbiorników wodnych.
§ 6. Usuwanie wraków pojazdów samochodowych
ciąży na jego ostatnim właścicielu. W przypadku, gdy
odnalezienie ostatniego właściciela wraku pojazdu
przedłuża się, usunięcie wraku pojazdu odbywa się
w trybie wykonania zastępczego przez gminę.
§ 7. Zabrania się:
1. spalania odpadów komunalnych,
2. spalania suchych traw, liści i innych pozostałości
roślinnych
w
obrębie
zwartej
zabudowy
mieszkaniowej,
3. wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza
zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia,
4. wylewania do kanalizacji ściekowej zużytych
olejów, smarów i innych
zanieczyszczeń
pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów,
5. wywożenia i wysypywania odpadów stałych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
6. zakopywania
(dołowania)
stałych
odpadów
komunalnych,
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7. gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń na terenach
użytku publicznego w celu ich późniejszego
usunięcia, z zastrzeżeniem § 9,
8. wykorzystywania
nieczynnych
studni
przydomowych
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych (ciekłych i stałych)
9. gromadzenia w pojemnikach na odpady: śniegu,
lodu, błota, piasku, gruzu, gorącego żużla i popiołu,
liści i innych zanieczyszczeń roślinnych.
Rozdział III.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH
UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 8. Użytkownikom
terenów
użyteczności
publicznej zabrania się:
1. niszczenia roślinności niskiej i wysokiej,
2. hałasowania i zachowywania się w sposób
wykraczający poza ogólnie przyjęte normy,
3. zanieczyszczania
wody
znajdującej
się
w zbiornikach wodnych,
4. wyrzucania i wylewania odpadów na tereny zielone,
5. palenia ognisk w miejscach do tego celu
nieprzeznaczonych
oraz
spalania
odpadów
zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach
na odpady,
6. odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów
otwartych, zbiorników wodnych oraz pompowania
ich na pola, łąki, itp.
§ 9. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia
uprzątnięte z chodnika mogą być czasowo zgromadzone
na terenie ciągów komunikacyjnych w sposób nie
powodujący zakłóceń w korzystaniu z nich.
§ 10. Na terenach użytku publicznego zabrania się
mycia i wykonywania napraw pojazdów mechanicznych
poza
warsztatami
naprawczymi
prowadzącymi
działalność gospodarczą w zakresie napraw i mycia
pojazdów.
§ 11. Właściciele nieruchomości, na terenie których
znajdują się place zabaw dla dzieci zobowiązani są do:
1. utrzymywania urządzeń do zabaw w należytym
stanie technicznym i sanitarnym, zapewniającym
bezpieczeństwo i zachowanie zasad higieny,
2. wymiany pisaku w piaskownicach na wiosnę, nie
później niż do 15 maja i co najmniej dwukrotnie
w sezonie,
3. zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt
(poprzez ich zakrycie).
§ 12. Na terenach publicznych (drogach, placach,
zieleńcach itp.) rozmieszcza się kosze uliczne w ilości
zależnej od potrzeb oraz stopnia natężenia ruchu
pieszego.
§ 13. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne
i inne, w których natężenie ruchu tego wymaga winny
być wyposażone w pojemniki w ilości zapewniającej
utrzymanie porządku i czystości. W szczególności
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pojemniki te winny być umieszczone przy wejściu do
obiektu lub na teren.
§ 14. Zabrania się gromadzenia w koszach ulicznych
odpadów komunalnych powstających w lokalach
handlowych,
gastronomicznych,
usługowych
i mieszkalnych.
Rozdział IV.
RODZAJE POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 15. Pojemniki
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia tych
odpadów.
§ 16.1. Do gromadzenia odpadów komunalnych
stosuje się pojemniki spełniające wymagania określone
w ust. 2 i 3 o pojemności od 110 l do 2.200 l,
z zastrzeżeniem § 22 ust. 8 i § 23.
2. Pojemniki na odpady winny spełniać wymogi
bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, być wyposażone
w szczelną pokrywę zabezpieczającą przed dostępem
zwierząt i opadami atmosferycznymi.
3. Pojemniki winny być dostosowane do ręcznego
lub mechanicznego ich opróżniania.
§ 17. Kosze uliczne na odpady ustawiane na
drogach, chodnikach, przystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach użytku publicznego powinny
spełniać następujące wymagania:
1. pojemność montowanych koszy nie może
przekraczać 120 l,
2. wygląd zewnętrzny koszy winien być estetyczny
i harmonizować z otoczeniem.
§ 18. Przy ustalaniu niezbędnej ilości pojemników
do
gromadzenia
odpadów,
która
zapobiega
przepełnieniu pojemników, stosuje się miesięczne
normy wytwarzania odpadów:
1. dla nieruchomości na obszarze zabudowy
jednorodzinnej – 20 l/osobę,
2. dla nieruchomości w obszarze zabudowy
jednorodzinnej, gdzie prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów – 10 l/osobę,
3. dla budynków wielomieszkaniowych – 1.100 l /na
każde 10 mieszkań (bez segregacji odpadów),
4. dla budynków wielomieszkaniowych – 1.100 l /na
każde 20 mieszkań (z segregacją odpadów),
5. dla biur, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia itp. –
3 l/m2 powierzchni użytkowej,
6. dla zakładów przemysłowych, rzemieślniczych
i usługowych – 10 l/1 osobę,
7. dla sklepów i zakładów gastronomicznych – 12 l/m2
powierzchni użytkowej.
Rozdział V.
ZASADY I SPOSOBY GROMADZENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 19.1. Każda nieruchomość zabudowana budynkami
mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego
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lub obiektami użyteczności publicznej, winna być
wyposażona w miejsce do ustawienia pojemników do
gromadzenia stałych odpadów komunalnych, które
winno być utrzymywane w czystości i porządku.
2. Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać
równą i utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną przed
zbieraniem się wody i błota oraz nie może stwarzać
utrudnień dla użytkowników i właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
3. W przypadku braku możliwości zlokalizowania
miejsca ustawienia pojemników, zapewniającego łatwy
dojazd samochodu, pojemniki mogą być ustawiane
w miejscu poza nieruchomością, po uzyskaniu zgody
właściciela terenu lub wystawiane przez właściciela
nieruchomości w miejsce łatwo dostępne na czas
odbioru odpadów i bezzwłocznie usuwane.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca
ustawienia
pojemników
ponosi
właściciel
nieruchomości.
5. Pojemniki na stałe odpady komunalne należy
ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach
łatwo dostępnych dla pracowników odbiorcy odpadów,
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości
także dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
6. Właściciel
lub
zarządca
nieruchomości
zobowiązany jest do przeprowadzania dezynfekcji
pojemników odpowiednio do potrzeb.
7. Ilość oraz wielkość pojemników musi być
dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów.
8. W przypadkach przejściowego, krótkotrwałego
zwiększenia ilości odpadów, dopuszcza się gromadzenie
odpadów stałych w szczelnie zamkniętych workach.
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4. Opróżnianie zbiornika powinno odbywać się
w sposób uniemożliwiający wycieki, zanieczyszczenie
gleby oraz emisję zapachów.
5. Dezynfekcja zbiorników powinna odbywać się
z częstotliwością stosowną do potrzeb i w sposób
zapewniający zachowanie odpowiedniego standardu
sanitarno-epidemiologicznego.
§ 22.1. Odpady komunalne wielkogabarytowe mogą
być gromadzone na terenie nieruchomości wyłącznie
w celu ich jak najszybszego usunięcia, w sposób nie
utrudniający korzystanie z nieruchomości przez osoby
do tego uprawnione.
2. Dopuszcza
się
wystawianie
odpadów
wielkogabarytowych na tereny użytku publicznego
wyłącznie w celu przygotowania ich do odbioru przez
czas nie przekraczający jednej doby.
3. W celu wywozu odpadów wielkogabarytowych
termin i sposób odbioru należy uzgodnić indywidualnie
z odbiorcą odpadów.
§ 23. Odpady niebezpieczne gromadzi się w sposób
następujący:
1. leki przeterminowane - w punktach zbiórki
zorganizowanych w aptekach,
2. zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki,
3. zużyte akumulatory - w placówkach handlowych
oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów,
4. inne odpady niebezpieczne - w przeznaczonych do
tego punktach zbiórki.
Rozdział VI.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZASADY WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 20.1. Do zbierania odpadów na terenach budów
mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne
pojemniki nienormatywne zapewniające zachowanie
porządku i czystości oraz uniemożliwiające pylenie.
2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione
procesem budowlanym, gromadzenie zmieszanego
gruzu budowlanego luzem.
3. Odpady remontowe, poza granicami placu
budowy należy gromadzić w osobnych pojemnikach.
4. Odbiór odpadów powstałych podczas remontów,
wykonywanych samodzielnie przez
właściciela
nieruchomości,
należy
zlecić
indywidualnie
przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarcza
odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe
do gromadzenia takich odpadów oraz zapewnia ich
odbiór.

§ 24.1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych
z pozostałych nieruchomości zabudowanych winno
odbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości
wytwarzanych odpadów, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Usuwanie stałych odpadów komunalnych
z terenów użytku publicznego powinno się odbywać wg
potrzeb z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie
czystości i porządku. W szczególności częstotliwość ta
winna zapewniać nieprzepełnianie pojemnika.
3. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych
powinno się odbywać z częstotliwością i w sposób
zapobiegający przepełnieniu zbiornika.

§ 21.1. Ciekłe odpady komunalne winny być
gromadzone
w
szczelnych
zbiornikach
bezodpływowych. Dopuszcza się unieszkodliwianie
ciekłych odpadów komunalnych w atestowanych,
indywidualnych systemach oczyszczania ścieków.
2. Ilość powstających nieczystości ciekłych
powinna stanowić co najmniej 60% zużytej wody na
cele bytowe, zgodnie ze wskazaniem wodomierza.
3. Wielkość szczelnego zbiornika na odpady ciekłe
musi być dostosowana do planowanej częstotliwości
wykonywanej usługi opróżniania zbiornika.

Rozdział VII.
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

§ 25. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do
przechowywania przez okres co najmniej jednego roku
umów oraz dowodów zapłaty za usługi odbioru
odpadów komunalnych oraz za opróżnianie i wywóz
nieczystości ciekłych.

§ 26. Podmioty prowadzące działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, są zobowiązane do
selektywnego odbierania oraz do ograniczania ilości
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odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania.
§ 27.1. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
należy gromadzić odrębnie w sposób zapewniający ich
selektywną zbiórkę na terenie nieruchomości
o zabudowie jednorodzinnej. Odpady kuchenne można
poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do
własnego wykorzystania kompostu.
2. Odpady roślinne powstające na terenie
nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uschnięte
chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte
gałęzie drzew, przycięte krzewy), w przypadku braku
możliwości ich kompostowania na miejscu przez
właściciela nieruchomości, podlegają obowiązkowo
wywozowi tych odpadów.
3. Kompostowanie odpadów nie może stanowić
uciążliwości zapachowych dla innych osób ani
powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.
§ 28. Przy dokonywaniu selektywnej zbiórki
odpadów mają odpowiednie zastosowanie przepisy
niniejszego regulaminu odnoszące się do gromadzenia
i usuwania odpadów w sposób nieselektywny.
Rozdział IX.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH
ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 29. Właściciele i opiekunowie zwierząt są
zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad
zwierzętami,
w
tym
w
szczególności
do
niepozostawiania ich bez nadzoru.
1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną
odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych
zwierząt.
2. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub
znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub
znajdować
się
na
terenie
ogrodzonym
uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się
zwierzęcia z zachowaniem przepisów o ochronie
zwierząt.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia lub życia ludzi.
§ 30. Właściciele
zwierząt
domowych
są
zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich
jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp. a także klatkach
schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej.
§ 31.1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być
wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało
uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel
psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli
nad jego zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras
niebezpiecznych.
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2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych
zwierząt do obiektów użyteczności publicznej.
3. Zakazuje się wyprowadzania psów na tereny gier
i placów zabaw.
4. Zakazy zawarte w ust. 2 i 3 nie dotyczą osób
niewidomych poruszających się z psem przewodnikiem
i osób niepełnosprawnych poruszających się z psem
opiekunem.
§ 32.1. Wszystkie psy przebywające w miejscach
publicznych bez właściciela oraz bezpańskie psy będą
odławiane i przekazywane do schroniska dla zwierząt
z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.
2. Koszty związane z odłowieniem psa oraz koszty
pobytu w schronisku ponosi właściciel psa.
§ 33.1. Dopuszcza
się
utrzymywanie
gołębi
w rejonach, w których występuje zabudowa
mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi,
a ponadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów
przeznaczonych
do
wspólnego
użytku
oraz
nieruchomości sąsiednich.
2. Hodowlę i utrzymywanie gołębi na terenach
zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się za zgodą
właściciela nieruchomości i wszystkich jej lokatorów.
Rozdział X.
ZASADY UTRZYMANIA I CHOWU ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 34.1. Właściciele
zwierząt
gospodarskich
zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów
oraz nieczystości powstających w związku z chowem
zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności przepisami sanitarno epidemiologicznymi oraz prawem ochrony środowiska
i Kodeksem dobrej praktyki rolniczej.
2. Nieczystości
nie
mogą
powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
3. Gnojówkę oraz gnojowicę należy gromadzić
w oddzielnych od ciekłych odpadów komunalnych
szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
§ 35. Dopuszcza
się
utrzymywanie
zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1. zwierzęta
gospodarskie
utrzymywane
na
nieruchomości powinny być zabezpieczone przed
samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości,
2. hodowla nie powoduje nadmiernych uciążliwości
takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych
zapachów w stosunku do nieruchomości sąsiednich
3. przestrzegania ogólnych przepisów sanitarno epidemiologicznych.
§ 36. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło
teren użytku publicznego obowiązany jest do
niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.
§ 37. Właściciel
lub
użytkownik
zwierząt
gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania
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usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest
do usuwania odchodów pozostawionych przez te
zwierzęta w miejscu postoju tych zwierząt lub
przemieszczania się ich, jeżeli miejscami tymi są
utwardzone lub wyasfaltowane drogi i place publiczne.
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i relatywnie małej
naturalnego.
4. Trutkę należy
roku: I termin marzec
październik, w ilości
danego preparatu.

Rozdział XI.
OBOWIĄZEK DERATYZACJI

toksyczności

dla

środowiska

wykładać dwukrotnie w ciągu
– kwiecień, II termin wrzesień i według instrukcji stosowania

Rozdział XII.
PRZEPISY KARNE

§ 38.1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób
zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy w przypadku ich występowania
zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do
przeprowadzania deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają
deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości,
w szczególności takich jak pomieszczenia piwniczne,
osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne
i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez
Ministerstwo Zdrowia o wysokiej skuteczności

§ 39. Wójt Gminy Kęsowo sprawuje nadzór nad
realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków
utrzymania czystości i porządku wynikających
z niniejszego Regulaminu.
§ 40. Nie wykonywanie obowiązków określonych
w niniejszym Regulaminie podlega karze określonej
w odrębnych przepisach.

888

889
889

UCHWAŁA Nr VI/34/2011
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu nagród.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1, art. 30 ust. 6,
10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)2, po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli, tj. Zarządem Oddziału ZNP Inowrocław –
Gmina oraz Międzyzakładową Komisją NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwalić
regulamin
dla
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Inowrocław określający wysokość stawek dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki
ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania
i
wypłacania
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu nagród, zwany dalej Regulaminem.
§ 2. Regulamin określa w szczególności:
1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;

2) wysokość
stawek
dodatku
motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze;
5) wysokość podwyższonych minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
posiadających stopień awansu zawodowego
nauczyciela stażysty;
6) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz
wypłacania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
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wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn.
zm.);
3) szkole bez bliższego określenia – należy przez to
rozumieć oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej, szkołę podstawową oraz gimnazjum,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Inowrocław;
4) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty, który posiada tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
ustaloną w rozporządzeniu;
5) stawce osobistego zaszeregowania nauczyciela –
należy przez to rozumieć stawkę wynagrodzenia
zasadniczego ustaloną stosownie do posiadanych
przez nauczyciela kwalifikacji i stopnia awansu
zawodowego
określoną
w
rozporządzeniu,
a w przypadku nauczyciela stażysty ustaloną
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego
Regulaminu lub zapisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za
faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje
wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin
ponadwymiarowych.
§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku, o którym mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 6.1. Z zabezpieczonych w budżecie Gminy 5%
planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych
nauczycieli, 1% przeznacza się na dodatki motywacyjne
dla dyrektorów i 4% na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli.
2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
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3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
się uwzględniając:
1) osiągnięcia
w
realizowanym
procesie
dydaktycznym:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela,
osiągnięć
dydaktycznych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach
i olimpiadach;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze:
a) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły;
3) wprowadzenie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania:
a) ewaluacja efektów zrealizowanej innowacji,
b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
w zakresie realizowanych innowacji pedagogicznych;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy:
a) realizacja zajęć statutowych szkoły ze
szczególnym
uwzględnieniem
zajęć
opiekuńczych i wychowawczych wynikających
z potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) udział w komisjach i zespołach zgodnych ze
statutem szkoły;
5) szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem:
a) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
powierzonych obowiązków,
b) jakość sprawowanego nadzoru i kontroli,
c) troska o bazę i wyposażenie szkoły,
d) współpraca
z
organem
prowadzącym
i środowiskiem lokalnym,
e) promocja szkoły w środowisku lokalnym
i w mediach,
f) stworzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej:
a) podnoszenie
kwalifikacji
i
umiejętności
zawodowych,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) skuteczna realizacja awansu zawodowego
nauczyciela.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
5. Dodatek motywacyjny, w ramach posiadanych
środków, przyznaje:
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1) nauczycielom – dyrektor szkoły;
2) dyrektorom – Wójt Gminy Inowrocław.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:
1) dla nauczycieli od 1% do 20% wynagrodzenia
zasadniczego danego nauczyciela;
2) dla dyrektorów od 1% do 30% wynagrodzenia
zasadniczego danego dyrektora.
§ 7.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko
kierownicze,
przysługuje
dodatek
funkcyjny, zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych:
Lp. Stanowisko
1
dyrektor szkoły liczącej:
1) do 9 oddziałów
2) od 10 oddziałów
2
Wicedyrektor szkoły

Miesięczna wysokość
dodatku funkcyjnego
od 500 zł do 900 zł
od 900 zł do 1400 zł
od 300 zł do 600 zł

2. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
wychowawstwo klasy, przysługuje miesięczny dodatek
funkcyjny za jeden oddział w wysokości:
Lp.
1
2
3

Liczba uczniów w oddziale
do 10
od 11 do 20
powyżej 21

kwota
40 zł
70 zł
100 zł

3. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
opiekuna stażu, przysługuje miesięczny dodatek
funkcyjny w wysokości 60 zł za każdego nauczyciela
powierzonego jego opiece.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Wójt Gminy Inowrocław w zależności od
liczby oddziałów i specyfiki szkoły, a dla nauczyciela,
w tym dla wicedyrektora – dyrektor szkoły.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w
którym
nastąpiło
powierzenie
stanowiska
kierowniczego lub funkcji uprawniających do dodatku,
a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecności
dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
§ 8. Nauczycielowi przysługuje dodatek za każdą
godzinę pracy z tytułu trudnych i uciążliwych
warunków pracy, określonych w odrębnych przepisach:
1) w wysokości 20% stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela – za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
2) w wysokości 20% stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela
–
za
prowadzenie,
zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami, indywidualnego
nauczania
dziecka
zakwalifikowanego
do
kształcenia specjalnego;
3) w wysokości 20% stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela – za prowadzenie zajęć rewalidacyjno –
wychowawczych
z
dziećmi
i
młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;
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4) w wysokości 5% stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela – za prowadzenie zajęć w warunkach
uciążliwych.
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 3, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub
uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego
(łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.
4. Nauczycielowi, któremu przydzielono godziny
doraźnych zastępstw realizowane wg innego
tygodniowego wymiaru godzin niż jego obowiązkowy
wymiar, wynagrodzenie oblicza się wg stawki
osobistego zaszeregowania nauczyciela.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 2 i 3, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
6. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
§ 10.1. Nagrody wypłaca się z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt albo
dyrektor szkoły może wypłacić nagrodę w innym
czasie, według zasad określonych w regulaminie
w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
3. Wysokość nagrody organu prowadzącego szkołę
nie może być niższa niż 100% minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty,
a nagroda dyrektora nie może być wyższa niż 50%
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty.
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4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiagnięcia
w zakresie pracy dydatkycznej, wychowawczej
i opiekuńczej określa odrębna uchwała.
§ 11. Podwyższa
się
minimalne
stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów,
o których mowa w art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela,
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin. Wysokość stawek określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 12.1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54
ust. 3 Karty Nauczyciela, przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest
uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela
uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc
w wysokości:
Lp
1
2
3

Liczba członków w rodzinie
1 do 2 osób
3 do 4 osób
5 i więcej osób

kwota
70 zł
80 zł
90 zł

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18. roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26.roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek mieszkaniowy jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić dyrektora, a dyrektor szkoły – Wójta
Gminy Inowrocław. W przypadku niepowiadomienia
o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim
stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu
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prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia służby
przygotowawczej oraz okresowej służby wojskowej,
a
także
zasadniczej
służby
wojskowej
i przeszkolenia wojskowego; w przypadku jednak,
gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa ta była zawarta;
4) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
10. Dodatek przyznaje:
1) nauczycielom - dyrektor szkoły;
2) dyrektorom - Wójt Gminy Inowrocław.
11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXII/185/2009 Rady
Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych
składników
wynagrodzenia
nauczycieli
oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także
wysokość,
szczegółowe
zasady
przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. Nr 38, poz. 828).
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Inowrocław.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
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 i Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706.
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UCHWAŁA Nr VI/35/2011
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Na podstawie art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 1, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)2 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, zwanego dalej „funduszem nagród”,
w tym sposób podziału środków funduszu nagród na
nagrody organu prowadzącego szkołę i dyrektorów
szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej, szkołę
podstawową i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Inowrocław;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli
(wychowawców
i
innych
pracowników
pedagogicznych) zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Inowrocław;
3) nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę
organu prowadzącego oraz nagrodę dyrektora
przyznawane na podstawie niniejszej uchwały;
4) GZEAS – należy przez to rozumieć Gminny Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy
Inowrocław;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Inowrocław;
6) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
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i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z późn.
zm.);
7) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty, który posiada tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
ustaloną w rozporządzeniu.
§ 3.1. Środki funduszu nagród przeznacza się:
1) na nagrody organu prowadzącego szkołę – 30%
środków funduszu;
2) na nagrody dyrektorów szkół – 70% środków
funduszu.
2. Środki na fundusz nagród zabezpiecza się
corocznie w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.
§ 4. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 –
Wójt;
2) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 –
dyrektor szkoły.
§ 5.1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który
spełnia co najmniej 5, z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne;
2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania
nowatorskich
metod
nauczania
i
wychowania,
opracowywania
autorskich
programów i publikacji;
3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału
w olimpiadach przedmiotowych co najmniej
szczebla rejonowego, w konkursach, zawodach,
przeglądach,
festiwalach
powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich;
4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami mającymi trudności w nauce;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne, środowiskowe lub gminne;
6) organizuje dla uczniów wycieczki, imprezy
kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
7) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek
dla dzieci i młodzieży;
8) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
9) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu;
10) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
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organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży;
11) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija
formy współdziałania szkoły z rodzicami;
12) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, który
spełnia większość z następujących kryteriów:
1) chętnie uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego;
2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela;
3) szeroko promuje szkołę;
4) wzorowo organizuję pracę szkoły stwarzając
warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej;
5) podejmuje działania zmierzające do wzbogacenia
bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej;
6) racjonalnie i zgodnie z prawem dysponuje środkami
budżetowymi przyznanymi szkole oraz podejmuje
działania
w
celu
pozyskania
środków
pozabudżetowych;
7) dba o czystość i estetykę szkoły oraz jej otoczenia;
8) zna i stosuje prawo oświatowe i prawo pracy,
prawidłowo realizuje politykę kadrową szkoły.
§ 6.1. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego
mogą składać:
1) dyrektor szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli;
4) kierownik GZEAS.
2. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą
składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające
nauczycieli.
3. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego szkołę
składa się w GZEAS, a o nagrodę dyrektora w danej
szkole, do dnia 25 września każdego roku.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu
prowadzącego szkołę dla nauczyciela stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu
prowadzącego szkołę dla dyrektora stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Inowrocław oraz dyrektorom szkół.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
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Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1
i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA Nr VII/28/11
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 29 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości inkasa.
nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości inkasa (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 64,
poz. 1041), zmienionej uchwałą nr XXXIII/174/09
Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2009 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. 62, poz. 668) w § 2
pkt 1, 2, 4, 8, 9, 11 i 16 otrzymują brzmienie:
„1) Sołtysa sołectwa Bocheniec p. Wiesławę Stępnik dla
poboru podatków w sołectwie Bocheniec; 2) Sołtysa
sołectwa Dulsk p. Mirosławę Klonowską dla poboru
podatków w sołectwie Dulsk; 4) Sołtysa sołectwa
Jakubkowo p. Sławomira Maciejewskiego dla poboru
podatków w sołectwie Jakubkowo; 8) Sołtysa sołectwa
Płonko p. Jarosława Jamrowskiego dla poboru
podatków w sołectwie Płonko; 9) Sołtysa sołectwa
Płonne p. Grażynę Szarszewską dla poboru podatków
w sołectwie Płonne; 11) Sołtysa sołectwa Rętwiny
p. Agnieszkę Dąbrowską dla poboru podatków
w sołectwie Rętwiny; 16) Sołtysa sołectwa Wilczewo p.
Marka Szpejenkowskiego dla poboru podatków
sołectwie Wilczewo”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179,
poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226,
poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski

§ 1. W uchwale nr V/32/07 Rady Gminy Radomin
z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
891
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UCHWAŁA Nr VII/29/11
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 29 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475)
uchwala się, co następuje:
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§ 1. W uchwale nr III/8/10 Rady Gminy Radomin
z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania
psów (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 204, poz. 2838) w § 4
pkt 1, 2, 4, 8, 11 i 16 otrzymują brzmienie: „1) Sołtys
sołectwa Bocheniec p. Wiesława Stępnik dla poboru
opłaty od posiadania psów w sołectwie Bocheniec;
2) Sołtys sołectwa Dulsk p. Mirosława Klonowska dla
poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie Dulsk;
4) Sołtys sołectwa Jakubkowo p. Sławomir Maciejewski
dla poboru opłaty od posiadania psów w sołectwie
Jakubkowo; 8) Sołtys sołectwa Płonko p. Jarosław
Jamrowski dla poboru opłaty od posiadania psów
w sołectwie Płonko; 11) Sołtys sołectwa Rętwiny
p. Agnieszka Dąbrowska dla poboru opłaty od
posiadania psów w sołectwie Rętwiny; 16) Sołtys
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sołectwa Wilczewo p. Marek Szpejenkowski dla poboru
opłaty od posiadania psów w sołectwie Wilczewo”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wiwatowski
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UCHWAŁA Nr V/30/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111
i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 40 poz 230, Nr 106 poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz
art.6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206 poz. 1589 oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842) uchwala się,
co następuje:

4.

5.

6.

7.

8.
9.

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie na terenie
gminy Rypin uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
zwanego dalej ,,Zespołem”.
§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków Zespołu:
1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt
Gminy Rypin.
3. Odwołanie członka Zespołu następuje na
uzasadniony wniosek:
1) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje;

2) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka
zespołu.
Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością
powołania
nowego
członka
Zespołu
przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie
z procedurą powołania określoną w ust. 2.
Zespół może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania
problemów
związanych
z
wystąpieniem
przemocy
w
rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
Członkowie
Zespołu
mogą
upoważnić
Przewodniczącego Zespółu do tworzenia grup
roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele
podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W skład grup roboczych mogą także wchodzić
członkowie Zespołu.
Skład grupy roboczej ustalany jest przez
Przewodniczącego
Zespołu
w
uzgodnieniu
z członkami Zespołu.

§ 3. Uchwala
się
następujące
warunki
funkcjonowania Zespołu:
1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy
Wójtem
Gminy
Rypin
a przedstawicielami podmiotów określonych
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego
członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje
i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń
Zespołu;
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4.

5.

6.
7.
8.
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2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej
inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych
organów i instytucji;
4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub
na wniosek członków Zespołu.
W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu
zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek
Zespołu.
Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub
zawodowych.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację
z prac Zespołu i grup roboczych reguluje Regulamin

Poz. 893,894,895

Pracy Zespołu opracowany przez Przewodniczącego
i członków Zespołu.
9. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rypinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Paweł Śmiechewicz

893

894
894

UCHWAŁA Nr V/22/2011
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 30 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 1 oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)2 Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Przewodniczący rady
Kazimierz Bejger
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/175/2010 Rady Gminy
Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.
Nr 180, poz. 2356) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
894

895
895

UCHWAŁA Nr V/25/2011
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 30 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę
Świedziebnia.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151,
poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/13/2011 Rady Gminy
Świedziebnia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez Gminę Świedziebnia w § 2 uchyla się ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący rady
Kazimierz Bejger
895

896
896

UCHWAŁA Nr VII/42/2011
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 30 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne
niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez gminę Żnin.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2 oraz art.251
ust.1 i art.252 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)3 uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/378/2010 rady Miejskiej
w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych,
prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub
osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę
Żnin § 4 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 pkt. 4
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub nauki, w wysokości 106% kwoty określonej
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez organ dotujący, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty
określonej dla niepełnosprawnego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
przyznanej dla organu dotującego.".
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Żnina.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Halina Rosiak

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94,
poz. 778, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292,
Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 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, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
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UCHWAŁA Nr VII/49/2011
RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Żnin
innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)1 oraz art. 221 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie
dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy
Żnin innych niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposób ich rozliczania oraz sposób
kontroli wykonywania zleconych zadań w poniższym
brzmieniu.
§ 2.1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
mogą występować do Burmistrza Żnina z wnioskami
o przyznanie dotacji na realizację zadań innych niż
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Burmistrz Żnina może ogłaszać nabory
wniosków na realizację zadań własnych Gminy innych
niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie przez organizacje
pozarządowe, jeżeli działania takie mają szczególne
znaczenie dla Gminy Żnin oraz środki finansowe na ich
realizacje zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy na
dany rok.
3. Dotacje mogą być udzielane na finansowanie lub
dofinansowanie realizowanych zadań publicznych.
§ 3.1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji
z budżetu Gminy Żnin i spełniające warunki
wymienione w § 1 ust. 1 składają pisemne wnioski,
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
możliwość składania wniosków w trakcie roku
budżetowego.
3. Wnioski złożone w terminie określonym w § 3.
ust. 1. rozpatrywane będą w terminie umożliwiającym
uwzględnienie ich w projekcie budżetu na rok następny.
4. Wnioski złożone w terminie określonym w § 3.
ust. 2 rozpatrywane będą w terminie 60 dni od ich
złożenia.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać:

nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
szczegółowy opis zadania;
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zdania publicznego;
5) kosztorys realizacji zadania publicznego;
6) informację o źródłach finansowania realizacji
projektu;
7) wnioskowaną kwotę dotacji;
8) szacunkową liczbę osób z terenu Gminy Żnin
objętych dotowanym zadaniem.
6. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru;
2) oświadczenie, że podmiot nie działa w celu
osiągnięcia zysku;
3) statut podmiotu ubiegającego się o dotację.
7. Wniosek powinien być podpisany przez osoby
lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy.
8. W uzasadnionych wypadkach Burmistrz Żnina
może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów lub
wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.
1)
2)
3)
4)

§ 4.1. Wnioski, o których mowa w § 2. ust 1 i 2
składa się do Burmistrza Żnina, który dokonuje ich
oceny i weryfikacji.
2. Przy ocenie wniosków w szczególności
uwzględnia się:
1) czy realizowane zadanie należy do zadań własnych
gminy;
2) czy sposób realizacji zadania przedstawiony we
wniosku gwarantuje jego prawidłowe wykonanie;
3) znaczenie zadania dla Gminy Żnin;
4) możliwość wykonania zadania przez podmiot
wnioskujący
na
podstawie
przekazanych
dokumentów;
5) czy
poziom
kosztów
przedstawionych
w kosztorysie realizacji zadania zapewnia jego
wykonanie w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny
i terminowy;
6) czy oferta jest zgodna z zasadami uczciwej
konkurencji.
3. Burmistrz Żnina w formie zarządzenia, podaje
do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym
udzielone zostały dotacje oraz w jakiej wysokości.
§ 5.1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację
zadań określonych w § 1 jest zaplanowanie wydatku
w budżecie gminy, a następnie zawarcie pisemnej
umowy zawierającej elementy, o których mowa
w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
2. Umowa o udzielenie dotacji może być zawarta
na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku
budżetowego.
§ 6.1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu
finansowemu i merytorycznemu wg wzoru, który
stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia
rozliczenia realizacji zadania pod
względem
finansowym i merytorycznym w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
3. Do rozliczenia zadania podmiot dotowany
dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem
kserokopie
dokumentów
potwierdzających
wydatkowanie środków.
4. Dokumenty
dotyczące
wydatków
sfinansowanych z dotacji budżetowej Gminy Żnin
muszą posiadać adnotację o treści „Sfinansowane ze
środków Gminy Żnin w wysokości …..… zł”.
5. Nie będą przyjmowane do rozliczenia dotacji
wydatki związane z bieżącą działalnością podmiotu
dotowanego jak również wydatki nieprzewidziane
w kosztorysie realizacji zadania.
6. W przypadku wydatkowania środków niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrania ich nienależnie lub w
nadmiernej wysokości dotacja podlega zwrotowi wraz z
odsetkami
na
zasadach
określonych
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
7. Kwota niewykorzystanej dotacji podlega
zwrotowi na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
8. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji
Burmistrz Żnina podaje do publicznej wiadomości wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za dany
rok budżetowy.
§ 7.1. Osoba upoważniona przez Burmistrza Żnina
może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania
w trakcie realizacji lub po jego wykonaniu.
2. Podmiot dotowany zobowiązany jest udostępnić
na każde żądanie osoby upoważnionej do
przeprowadzenia kontroli, dokumentacji finansowej,
organizacyjnej bądź innej niezbędnej do dokonania
kontroli prawidłowości wykonania zadania.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) weryfikację celowości ponoszonych wydatków;
2) stan realizacji zadania;
3) efektywność, oszczędność, rzetelność i jakość
wykonywania zadania;
4) prawidłowość
dokumentacji
związanej
z realizowanym zadaniem;
5) zgodność wydatkowania środków z kosztorysem
realizacji zadania.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
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§ 8. Wykonanie
Burmistrzowi Żnina.

Poz. 897

uchwały

powierza

się

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/144/2004 Rady
Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele
publiczne związane z realizacją zadań Gminy Żnin,
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań
zleconych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Halina Rosiak
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, 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 116, poz. 1203
i Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.
230 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
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UCHWAŁA Nr VI/38/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 2004 r.
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111
i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 98a ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323), uchwala się co
następuje:
§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału w wysokości 20% różnicy
pomiędzy wartością nieruchomości przed dokonanym
podziałem a jej wartości po dokonanym podziale.
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Rohde
898
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ZARZĄDZENIE Nr 21/2011
WÓJTA GMINY RADZIEJÓW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego za 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1597 z późn.
zm.)1 oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)2 zarządza się, co następuje:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVII/144/2009 Rady
Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z późniejszymi
zmianami przedkłada się:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za
2010 rok w niżej podanych wielkościach:
1) Dochody budżetowe na plan 10.177.224 zł
wykonano 9.692.250,56 zł, co stanowi 95,23%
w tym:
a) dochody bieżące na plan 9.941.294 zł wykonano
9.658.701,60 zł tj. 97,16%,
b) dochody majątkowe na plan 235.930 zł
wykonano 33.548,96 zł tj. 14,22%,
c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami na plan 2.749.949 zł wykonano
2.735.179,09 zł tj. 99,46%.
2) Wydatki budżetowe na plan 11.115.206 zł
wykonano 10.591.826,41 zł, co stanowi 95,29%
w tym:
a) wydatki bieżące na plan 10.124.628 zł wykonano
9.703.019,67 zł tj. 95,83%,
b) wydatki majątkowe na plan 990.578 zł
wykonano 888.806,74 zł tj. 89,73%,
c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami na plan 2.749.949 zł wykonano
2.735.179,09 zł tj. 99,46%.
3) Ujemny wynik finansowy 899.575,85 zł przy
planowanym deficycie 937.982 zł.
2. Informacje o stanie mienia Gminy Radziejów za
2010 rok.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1010,
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.
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Wójt Gminy
Marek Szuszman
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ZARZĄDZENIE Nr 37/2011
WÓJTA GMINY RADOMIN
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomin za 2010 r.
§ 1. Realizując uchwałę nr XXXIV/176/10 Rady
Gminy Radomin z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. przedstawiam
roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2010 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
I. Realizacja dochodów budżetowych:

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1), art.30 ust. 1 oraz 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.2), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
1.
2.
3.

Dochody budżetowe:
w tym dochody majątkowe:
Wydatki budżetowe:
w tym wydatki majątkowe
Deficyt budżetowy:

plan:
plan:
plan:
plan:
plan:

10.703.514,80 zł
582.633,80 zł
14.234.040,80 zł
4.051.920,30 zł
3.530.526,00 zł

10.840.535,61 zł
568.916,08 zł
13.442.277,34 zł
3.683.337,72 zł
2.601.741,73 zł

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
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, Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 roku Nr 28, poz. 142
i 148, Nr 106, poz. 675

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:
1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
1.
2.

wykonanie:
wykonanie:
wykonanie:
wykonanie
wykonanie:

Dotacje: plan: 3.152.535,93 zł wykonanie: 3.147.239,37 zł
Wydatki: plan: 3.152.535,93 zł wykonanie: 3.147.239,37 zł

2) Preliminarza związanego z realizacją programu
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii:
1. Dochody: plan: 50.000,00 zł wykonanie: 53.968,50 zł
2. Wydatki: plan: 50.000,00 zł wykonanie: 44.704,35 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt
Piotr Wolski
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ZARZĄDZENIE Nr 116/11
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 30 marca 2011 r.
przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2010 oraz wykonanie
planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świeciu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)1 oraz art. 121 ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1241)2 w powiązaniu z art. 267 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)3, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
w formie tabelarycznej i opisowej wraz załącznikami.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 109

§ 2. Dochody budżetowe w 2010 r. uzyskane
zostały w wysokości 105.192.203,20 zł na zaplanowaną
kwotę 106.026.076,- zł, co daje wskaźnik wykonania
99,21%.
1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości
97.944.263,99 zł, tj. 103,11% planu, w tym:
- podatki i opłaty - 32.313.808,77 zł
- udziały w podatkach - 20.582.506,09 zł
- subwencja ogólna - 17.979.650,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 12.715.543,36 zł
- dotacje na zadania własne - 4.156.489,45 zł
- dotacje na projekty unijne - 2.562.254,40 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 128.243,33 zł
- środki z pozostałych źródeł - 15.000,00 zł,
- pozostałe dochody - 7.490.768,59 zł
2. Dochody
majątkowe
wykonane
zostały
w wysokości 7.247.939,21 zł, to jest 65,65% planu.
- dochody własne - 1.572.677,48 zł, to jest 71,98%
planu,
- dotacje celowe - 855.313,00 zł, to jest 100,00%
planu,
- dotacje na projekty unijne - 4.819.948,73 zł, to jest
53,24% planu.
§ 3. Wydatki budżetowe w 2010 r. wykonane
zostały w wysokości 112.803.151,40 zł na zaplanowaną
kwotę 117.724.126,- zł, co daje wskaźnik realizacji
95,8%.
1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości
81.071.914,79 zł na zaplanowaną kwotę 83.445.993,- zł,
to jest 97,2% planu.
2. Wydatki
majątkowe
wykonane
zostały
w wysokości 31.731.236,61 zł na zaplanowaną kwotę
34.278.133,- zł, co daje wskaźnik realizacji 92,6%.
3. Wydatki bieżące stanowią 71,9% ogólnej kwoty
wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 28,1%
wszystkich poniesionych wydatków.
§ 4.1. Deficyt budżetowy w 2010 wyniósł
7.610.948,20 zł na zaplanowany w kwocie 11.698.050,zł, co daje 65,06% planu.
Deficyt pokryty został w wysokości 5.817.513,04 zł
z pożyczek i w kwocie 1.793.435,16 zł z wolnych
środków.
2. Zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. wynosiło
11.006.013,04 zł.
3. Wolne środki na koniec roku wyniosły
4.793.923,71 zł.
§ 5.1. Przychody budżetowe w 2010 roku uzyskane
zostały w wysokości 14.498.871,91 zł, w tym:
- z tytułu pożyczek - 5.817.513,04 zł,
- wolne środki - 8.681.358,87 zł.
2. Rozchody budżetowe na koniec roku wyniosły
2.094.000,- zł na zaplanowane 2.100.000,- zł, w tym:
- z tytułu wykupu obligacji - 2.000.000,- zł,
- z tytułu spłaty pożyczek - 94.000,- zł.
§ 6. Dochody na rachunkach dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2010 rok wyniosły
862.591,96 zł, powiększone o stan środków na początek
roku w wysokości 191.124,84 zł, co dało łącznie kwotę
901
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1.053.716,80 zł. Wydatki na tych rachunkach wykonane
zostały w wysokości 1.053.716,80 zł.
§ 7.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały
w wysokości na przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowana została kwota 643.078,08 zł oraz
zwalczanie narkomanii 55.087,30 zł.
§ 8. Fundusz
sołecki
wykorzystany
został
w wysokości 286.268,23 zł na zaplanowaną kwotę
287.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 99,7% planu.
§ 9. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska
wykonane
zostały
w
wysokości
4.429.440,70 zł na planowaną kwotę 4.500.000,00 zł, co
daje wskaźnik realizacji 98,43% planu.
§ 10. Wykorzystanie
upoważnień
udzielonych
Burmistrzowi przez Radę Miejską.
1. Burmistrz Świecia zaciągnął zobowiązania na
wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i termin zapłaty upływa w roku 2011.
2. Burmistrz Świecia w 2010 roku wydał
12 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków
budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej.
3. Burmistrz Świecia udzielił w 2010 roku 2
pożyczki na łączną kwotę 225.000,- zł.
4. Burmistrz Świecia udzielił poręczenie spłaty
pożyczki zaciągniętej przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świeciu w wysokości 900.000,- zł.
§ 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Świecie za 2010 rok przesyła się Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Tadeusz Pogoda
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 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
oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r.
Nr 219, poz. 1706 oraz w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108
poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475
i Nr 238 poz. 1578.
3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz 1726.
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OGŁOSZENIE Nr 1/11
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Grudziądzu.
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
zgłoszenie kandydata i powołanie na członka
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Grudziądzu,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) w celu powołania członków
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Grudziądzu.

Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560)
ogłaszam, co następuje:
§ 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i fundacje
działające na terenie miasta Grudziądza do zgłaszania
po jednym kandydacie na członka Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
działającej przy Prezydencie Grudziądza.

§ 3. Zgłoszenia kandydatów należy przedkładać
w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia
15 czerwca 2011 r.

§ 2. Zgłoszenie, sporządzone w formie pisemnej,
winno zawierać:
1) nazwę podmiotu zgłaszającego,
2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer
telefonu kandydata,
3) uzasadnienie zgłoszenia kandydata wraz z opisem
działalności prowadzonej przez kandydata na rzecz
osób niepełnosprawnych,

§ 4. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprezydent
Przemysław Ślusarski
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DECYZJA Nr OPO-4210-12(7)/2011/433/X/MJ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o decyzji nr OPO-4210-12(7)/2011/433/X/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie 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, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165,
poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104,
Nr 81, poz. 530) 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, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676,

z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18)
po rozpatrzeniu wniosku z 24 marca 2011 r.
uzupełnionego pismami: z 11 kwietnia 2011 r. l. dz.
602/NT/2011 oraz z 15 kwietnia 2011 r. l. dz.
612/NT/2011 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie, posiadającego
numer identyfikacji podatkowej NIP: 892-000-11-43
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji na okres do 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 109

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła
nr WCC/95/433/U/OT–4/98/MM z 9 października
1998 r. ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję
ciepła nr PCC/97/433/U/OT–4/98/MM z 9 października
1998 r. ze zmianami, 29 marca 2011 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
nowej
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 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194,
poz. 1291) 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 zostało pominięte
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załącznik
do decyzje nr OPO-4210-12(7)/2011/433/X/MJ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
TARYFA DLA CIEPŁA
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Rypinie
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Prezes Zarządu
Grzegorz Malinowski-Pesto
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