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UCHWAŁA Nr 90/11
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną
w Świeciu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)2, po stwierdzeniu
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie
przyjętym uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r., uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy
ulicami Polną a Wodną w Świeciu, zwany dalej planem.
2. Podstawę prawną planu stanowi uchwała
nr 188/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia
30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania
zmiany
w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy
ulicami Polną a Wodną w Świeciu.
3. Rysunek planu jest integralną częścią planu,
stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz
określa granicę obszaru objętego planem.
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowiązujące na
obszarze objętym planem przepisy prawa miejscowego.
2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na
obszarze objętym planem mają zastosowanie przepisy
odrębne.
§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu jako załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
jako załącznik nr 3.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące ustawy i rozporządzenia, normy,
a także obowiązujące na terenie gminy przepisy
prawa miejscowego;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.);

3) infrastrukturze technicznej – należy przez to
rozumieć sieci infrastruktury technicznej, obiekty
i urządzenia techniczne;
4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy –
należy przez to rozumieć linię, na której może być
lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej
przekroczenia, za wyjątkiem takich elementów
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap
dachu, balkon, schody zewnętrzne itp. oraz
parkingów, infrastruktury technicznej, nośników
reklamowych, obiektów małej architektury;
5) zabudowie usługowej – rozumie się przez to również
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.
§ 5.1. Dla obszaru objętego planem ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności
zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;
12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Na obszarze objętym planem, ze względu na
niewystępowanie, nie określa się granic i sposobów
zagospodarowania terenów górniczych.
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Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
z przepisami ochrony środowiska;
2) zakaz
realizacji
przedsięwzięć
mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
z
wyłączeniem
przedsięwzięć
z
zakresu
infrastruktury technicznej;
3) należy zapewnić ochronę wód powierzchniowych
i podziemnych oraz gruntu i powietrza przed
zanieczyszczeniem;
4) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony
Środowiska w zakresie poziomów hałasu ustala się,
że tereny oznaczone symbolami:
a) 1MW-U należą do terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
b) 4U, 5U/MW, 6U/MW, 8U/MW, 9U/MN należą
do terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej
i „W” ochrony archeologicznej obejmującej obszar
objęty planem;
2) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i „W”
ochrony archeologicznej obowiązuje:
a) zachowanie towarzyszącej historycznej zieleni
komponowanej wraz z zielenią pokrywającą
skarpę,
b) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej
kompozycji urbanistycznej w zakresie sytuacji,
skali, bryły, podziałów architektonicznych, wraz
z nawiązaniem form współczesnych do lokalnej
tradycji architektonicznej,
c) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków: zmian sposobów użytkowania,
remontów,
modernizacji,
uzupełniania
zabudowy, prac ziemnych, lokalizacji nowych
inwestycji oraz koncepcji zagospodarowania
terenu,
d) poprzedzenie
wszelkiej
działalności
inwestycyjnej w strefie „W” badaniami
archeologicznymi, przy czym zakres prac
archeologicznych zostanie określony przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy
uzgadnianiu projektu budowlanego,
e) projektowanie obiektów o wysokich walorach
i
standardach
architektonicznych
oraz
zachowanie
walorów
krajobrazowych
i widokowych Starego Miasta od strony Doliny
Wisły;
3) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
archeologicznym, inwestor jest obowiązany, przy
użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten
przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia
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oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego
przedmiotu
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie
jest to możliwe, Burmistrza Świecia, którzy określą
zasady realizacji inwestycji.
§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się podziały geodezyjne bez ograniczeń;
2) dopuszcza się scalenia działek.
§ 9. Szczególne
warunki
zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) dopuszcza się budowę budynków przy granicy lub
w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką
budowlaną;
2) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu komunikacji:
1) zewnętrzny
układ
komunikacji
tworzą
(przebiegające poza obszarem objętym planem)
drogi publiczne lub drogi wewnętrzne istniejące albo
projektowane;
2) dostępność komunikacyjna:
a) z ulic Wodnej, Polnej, św. Wincentego,
Mickiewicza oraz poprzez system dojść
i dojazdów w terenie 7KDW,
b) w razie potrzeby dopuszcza się wydzielenie
w terenie 7KDW ciągu pieszo-jezdnego
o szerokości minimum 6 m łączącego ulicę Św.
Wincentego z ulicą Polną;
3) należy przewidzieć w granicach działki budowlanej,
w terenie 7KDW lub w terenach komunikacyjnych
poza obszarem planu i za zgodą zarządcy terenu,
miejsca postojowe:
a) minimum 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
lub jednorodzinnych,
b) minimum 1 miejsce na 100 m2 powierzchni
użytkowej w przypadku funkcji usługowej,
c) do miejsc postojowych zalicza się również
garaże.
§ 11. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) infrastrukturę techniczną należy lokalizować
w pierwszej kolejności w terenach komunikacji,
a w przypadku braku takiej możliwości w innych
terenach za zgodą właściciela terenu;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
o parametrach sieci dostosowanych do wymogów
przeciwpożarowych, na warunkach gestora sieci;
3) w zakresie gospodarki ściekami sanitarno-bytowogospodarczymi, ustala się odprowadzanie do
gminnej oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji
sanitarnej;
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4) w zakresie gospodarki ściekami opadowymi ustala
się odprowadzanie poprzez separatory systemem
kanalizacji deszczowej do rzeki Wdy;
5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala
się:
a) zasilanie istniejących obiektów (bez zwiększenia
mocy) odbywa się z istniejących stacji
transformatorowych „Świecie Polna” – dla
terenu
oznaczonego
symbolem
1MW-U
i „Świecie Szpital Powiatowy” – dla pozostałych
terenów objętych opracowaniem, natomiast
zasilanie obiektów projektowanych oraz
istniejących
w
przypadku
konieczności
zwiększenia mocy – z projektowanej stacji
transformatorowej przy ul. Polnej (poza
obszarem objętym planem),
b) dopuszcza się możliwość budowy abonenckich
stacji transformatorowych SN/nn, których
zasilanie należy przewidzieć poprzez istniejącą
stację transformatorową „Świecie Szpital
Powiatowy” lub stację transformatorową
projektowaną przy ul. Polnej (poza obszarem
objętym planem),
c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na
warunkach wydanych przez gestora,
d) realizację nowej sieci elektroenergetycznej
niskiego, średniego napięcia i przyłączy jako
kablowych,
e) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci
elektroenergetycznej
na
warunkach
i w uzgodnieniu z gestorem,
f) oświetlenie
zewnętrzne
i
wewnętrzne
zaprojektować i wykonać z zachowaniem
przepisów dotyczących obrony cywilnej;
6) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) czasowe
gromadzenie
odpadów
stałych
w przenośnych pojemnikach na wyznaczonym
miejscu w obrębie działki, wskazana segregacja
odpadów,
b) wywóz odpadów na gminne składowisko
odpadów,
c) zagospodarowanie odpadów (w tym związanych
z usługami zdrowia) zgodnie z przepisami
odrębnymi;
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
korzystanie z indywidualnych, lokalnych kotłowni,
lub z sieci ciepłowniczej;
8) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną
ustala się następujące zasady:
a) korzystać z istniejącej oraz projektowanej, nowej
sieci telekomunikacyjnej,
b) nową sieć telekomunikacyjną należy wykonać
jako kablową, dopuszcza się jej prowadzenie
w obrębie pasów drogowych istniejących
i projektowanych dróg, za zgodą i na warunkach
zarządcy drogi,
c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę
istniejących linii napowietrznych oraz ich
wymianę na sieć kablową,
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d) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej
w rozumieniu przepisów odrębnych;
9) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się korzystanie
z sieci gazowej, realizacja przyłączy na warunkach
gestora sieci;
10) należy utrzymać istniejące sieci i urządzenia
z zakresu infrastruktury technicznej z możliwością
ich przebudowy, rozbudowy oraz budowy nowej.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 12. Teren 1 MW-U
1. Przeznaczenie terenu 1MW-U: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem
uzupełniającej zabudowy usługowej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) wskazane jest, aby budynki na działce budowlanej
zharmonizować
formą
architektoniczną
i kolorystyką;
2) istniejące obiekty budowlane do zachowania
z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
i innych działań inwestycyjnych.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) budynki mieszkalne wielorodzinne:
a) wysokość budynku – do 5 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze użytkowe
mieszkalne), maksymalnie 20 m,
b) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
c) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka
w kolorach szarości, brązu, czerwieni, papa;
2) budynki usługowe:
a) wysokość budynku – 1 kondygnacja nadziemna,
maksymalnie 6 m,
b) powierzchnia zabudowy – do 50 m2,
c) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 30o;
3) budynki garażowe:
a) wysokość budynku – 1 kondygnacja nadziemna,
maksymalnie 4 m,
b) kształt dachu – jednospadowy lub dwuspadowy,
spadki połaci dachowych do 30o;
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy od
ulicy Polnej – 4 m od linii rozgraniczającej zgodnie
z rysunkiem planu;
5) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 70%;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
20%;
7) dopuszcza się lokalizację usług w budynkach
mieszkalnych,
nieprzekraczających
20%
powierzchni całkowitej budynku;
8) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury, nośników
reklamowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 236

– 13317 –

4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie określa się.
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
się 30%.
§ 13. Teren 2 ZP(ZZ)
1. Przeznaczenie terenu 2ZP(ZZ): teren zieleni
urządzonej na obszarze bezpośredniego zagrożenia
powodzią.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią
podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);
2) możliwość zachowania istniejących obiektów
(budynki gospodarcze, cieplarnie itp.), bez prawa
rozbudowy,
nadbudowy,
zmiany
sposobu
użytkowania;
3) w przypadku zwolnienia z zakazów przewidzianych
Ustawą Prawo Wodne, ustala się parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów:
a) realizacja zieleni urządzonej, obiektów małej
architektury, placu zabaw,
b) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu –
nie ustala się,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni terenu –
70%.
3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów:
1) teren o symbolu 2ZP(ZZ) leżący poniżej rzędnej
terenu 27,09 m n.p.m. znajduje się na obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodzią wodami rzeki
Wisły (cofka na rzece Wdzie do jazu Kozłowo)
o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (woda
stuletnia),
2) w granicach ww obszaru obowiązuje zakaz
wykonywania robót oraz czynności, które mogą
utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności
wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia
innych obiektów budowlanych.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie określa się.
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
się 0%.
§ 14. Tereny 3ZP, 11ZP
1. Przeznaczenie terenów 3ZP, 11ZP: tereny zieleni
urządzonej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) tereny zagospodarować poprzez urządzenie zieleni,
ścieżek pieszych, miejsc wypoczynku, z lokalizacją
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budynków,
obiektów
małej
architektury,
infrastruktury technicznej;
2) możliwość zachowania istniejących budynków
z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy, oraz
budowy nowych;
3) dostęp do drogi publicznej terenu 3ZP poprzez teren
4U i 7KDW, zaś terenu 11 ZP – poprzez teren
7KDW.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) budynki o funkcji gospodarczej, rekreacji
indywidualnej:
a) wysokość budynków – jedna kondygnacja
nadziemna, maksymalnie 5 m,
b) powierzchnia zabudowy – do 35 m2,
c) kształt dachu i pokrycie dachu – dowolne,
d) budynki w ilości maksymalnie po 2 w każdym
z terenów;
2) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu;
3) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki –
10%;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki – 70%.
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów: w terenie 3ZP
występuje skarpa stanowiąca obszar potencjalnie
narażony na osuwanie się mas ziemnych, w związku
z czym należy zachować i utrzymywać istniejącą zieleń,
stosować inne środki techniczne celem zabezpieczenia
przed osuwaniem się i erozją.
5. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
nie ustala się.
6. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
się 0%.
§ 15. Teren 4U
1. Przeznaczenie terenu 4 U: tereny zabudowy
usługowej.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ochronie konserwatorskiej podlega budynek
dawnego szpitala, oznaczony na rysunku planu,
budynek do zachowania z wymogiem konserwacji,
rewaloryzacji i rekonstrukcji, z zachowaniem lub
odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachu, detali
architektonicznych, stolarki;
2) obowiązują również ustalenia § 7 dotyczące
wyznaczonej strefy „B” ochrony konserwatorskiej
i strefy „W” ochrony archeologicznej.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) budynki:
a) wysokość budynku – do 3 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
maksymalnie 12 m, z zastrzeżeniem lit. b,
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b) wysokość
budynku
objętego
ochroną
konserwatorską wraz z rozbudową – nie określa
się,
c) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
d) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka
w kolorach szarości, brązu, czerwieni, papa;
2) linia zabudowy – nie określa się;
3) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 90%;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
5%;
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
nie ustala się.
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
się 30%.
§ 16. Tereny 5U/MW, 6U/MW, 8U/MW
1. Przeznaczenie terenów 5U/MW, 6U/MW,
8U/MW - tereny zabudowy usługowej, zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) istniejące budynki przystosowywać do nowych
funkcji w zależności od potrzeb, funkcje mogą
występować razem lub osobno w dowolnym udziale
procentowym;
2) istniejące budynki do zachowania z możliwością
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i innych
działań inwestycyjnych.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) budynki mieszkalne, usługowe:
a) wysokość – do 3 kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze użytkowe), maksymalnie 12 m,
b) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
c) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka
w kolorach szarości, brązu, czerwieni, papa;
2) budynki garażowe:
a) wysokość – 1 kondygnacja nadziemna,
maksymalnie 4 m,
b) kształt dachu – jednospadowy lub dwuspadowy
o spadku połaci dachu do 30o;
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 4 m
od granicy z działką planowanej drogi publicznej
położonej poza obszarem planu;
4) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 90%;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie
ustala się;
6) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury.
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4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
nie ustala się.
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
się 30%.
§ 17. Teren 7 KDW
1. Przeznaczenie terenu 7 KDW: teren komunikacji
– droga wewnętrzna.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego – nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) w terenie należy przewidzieć ciągi pieszo-jezdne,
dojścia, dojazdy, parkingi, zieleń, infrastrukturę
techniczną i inne elementy zagospodarowania
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania terenu
drogi i terenów przyległych;
2) ujęcie wody podziemnej służące dawniej szpitalowi
do likwidacji;
3) zakaz
lokalizacji
tymczasowych
obiektów
usługowo-handlowych.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie określa się.
5. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
– ustala się 0%.
§ 18. Teren 9U/MN
1. Przeznaczenie terenu 9U/MN: teren zabudowy
usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) istniejący budynek do zachowania z możliwością
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i innych
działań inwestycyjnych;
2) funkcje mogą występować razem lub osobno
w dowolnym udziale procentowym.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) budynki:
a) wysokość budynku – do 2 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
maksymalnie 10 m,
b) kształt dachu – dowolny, spadki połaci
dachowych do 45o,
c) pokrycie dachu – dachówka, blachodachówka,
papa w kolorach szarości, brązu, czerwieni;
2) linia zabudowy od drogi wewnętrznej położonej
poza obszarem planu – nie ustala się;
3) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 60%;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
20%;
5) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,
zieleni, obiektów małej architektury.
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4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
nie ustala się.
5. Stawka procentowa, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala
się 30%.
§ 19. Teren 10 E
1. Przeznaczenie terenu 10 E: teren infrastruktury
technicznej – elektroenergetyka.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego – nie określa się.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) zagospodarowanie
terenu
–
teren
stacji
transformatorowej, sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej;
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, budowę
obiektów budowlanych;
3) parametry zabudowy – dowolne;
4) zakaz lokalizacji obiektów małej architektury,
nośników reklamowych, tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych;
5) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej
(z możliwością dojazdu sprzętu ciężkiego);
6) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – nie
określa się;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni terenu – nie określa się.
4. Sposób
i
termin
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie określa się.
5. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
– ustala się 0%.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 20. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 21. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą
moc ustalenia uchwały nr 308/01 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Polna - Wodna II w Świeciu (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. Nr 48, poz. 1017).
§ 22. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz ogłoszeniu na stronie internetowej gminy
i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
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1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159
i Nr 153, poz. 901.
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załącznik nr 2
do uchwały nr 90/11
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 1 września 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu.
Dotyczy miejscowego
przestrzennego obszaru
a Wodną w Świeciu.

planu zagospodarowania
pomiędzy ulicami Polną

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza
się, że nie wpłynęły uwagi do projektu planu w związku
z czym nie występuje potrzeba ich rozpatrzenia.

załącznik nr 3
do uchwały nr 90/11
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 1 września 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Dotyczy miejscowego
przestrzennego obszaru
a Wodną w Świeciu.

planu zagospodarowania
pomiędzy ulicami Polną

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), określa
się następujący sposób realizacji oraz zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
§ 1.1. Inwestycje
z
zakresu
infrastruktury
technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
zadania własne gminy. W szczególności do zadań
własnych należą sprawy m.in.:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
4) zieleni gminnej i zadrzewień.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
należące do zadań własnych gminy to realizacja
2192
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gminnych dróg publicznych (budowa lub remont)
z zielenią i urządzeniami technicznymi na terenach
przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję
oraz budowa lub remont sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie
oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy.
3. Na obszarze objętym planem miejscowym
w terenach komunikacji mogą być realizowane
inwestycje z zakresu budowy, przebudowy dróg oraz
infrastruktury technicznej finansowane z budżetu
gminy, współfinansowane z innych środków jako część
większego zadania inwestycyjnego.
§ 2.1. Opis
sposobu
realizacji
inwestycji
wskazanych w § 1:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, m.in.: Ustawą
o gospodarce nieruchomościami, Ustawą prawo
budowlane, Ustawą o zamówieniach publicznych,
Ustawą o samorządzie gminnym, Ustawą prawo
ochrony środowiska,
2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej realizowane będą w sposób
określony w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.),
3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych
realizowane będą na podstawie Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji realizowane będą na podstawie Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
§ 3.1. Finansowanie
inwestycji
z
zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w niniejszym planie
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym:
1) przychody i wydatki (w tym nazwę zadań
inwestycyjnych i źródło ich finansowania) ustalane
są przez Radę Miejską w Świeciu corocznie
w uchwale budżetowej,
2) źródłem finansowania inwestycji gminnych są
w całości lub w części Budżet Gminy, źródła
zewnętrzne (np.: fundusze strukturalne Unii
Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła
z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne,
3) mogą zostać pobrane zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami oraz ustawą o planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym:
opłaty
adiacenckie, opłaty planistyczne.
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UCHWAŁA Nr XI/93/11
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777), art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 10 ust. 3
ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225,
poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13 oraz Nr 159,
poz. 945), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu

Aleksandrowskiego Rada
uchwala, co następuje:

Miejska

Ciechocinka

§ 1.1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulice
wymienione szczegółowo w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Przebieg ulic, o których mowa w ust. 1 został
określony na szkicu sytuacyjnym stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna

załącznik
do uchwały nr XI/93/11
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 12 września 2011 r.
WYKAZ DRÓG – ULIC POWIATOWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ
CIECHOCINEK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Razem

Nazwa drogi - ulicy
Armii Krajowej
Bema
Kolejowa
Kościuszki
Mickiewicza
Narutowicza
Nieszawska
Widok
Warzelniana
Wojska Polskiego
Słowackiego
Słońsk Górny
Traugutta
Zdrojowa
Wołuszewska
Miasto Ciechocinek

Numer drogi
2647C
2635C
2636C
2637C
2638C
2639C
2603C
2644C
2643C
2645C
2640C
2641C
2642C
2646C
2601C

Kilometraż
0+000 - 0+136
0+000 – 2+575
0+000 – 0+466
0+000 – 0+646
0+000 – 0+662
0+000 – 0+624
0+000 – 0+796
0+000 – 0+695
0+000 – 1+004
0+000 – 1+100
0+000 – 0+542
0+000 – 1+847
0+000 – 1+359
0+000 – 1+235
4+556 - 5+690

Długość odcinka
0,136 km
2,575 km
0,466 km
0.646 km
0,662 km
0,624 km
0,796 km
0.695 km
1,004 km
1,100 km
0,542 km
1,847 km
1,359 km
1,235 km
1,134 km
14.821 km
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UCHWAŁA Nr XIV/62/2011
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.)1, po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Golub - Dobrzyń uchwala się, co następuje:
§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy
Golub - Dobrzyń w miejscowości Ruziec zalicza się do
kategorii dróg gminnych:
1) ulica Irysowa nr dz. 243/1;
2) nr działki 249/1;
3) nr działki 245/2;
4) nr działki 250/2.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg
wymienionych w § 1 określa mapa stanowiąca
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 z 2010 r.
Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r.
Nr 5, poz. 13.
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załącznik
do uchwały nr XIV/62/2011
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2011 r.
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UCHWAŁA Nr XIV/63/2011
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Na podstawie 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.)1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:

Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

§ 1. W uchwale Nr XLI/210/2010 Rady Gminy
Golub - Dobrzyń z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi
w zakresie usuwania odpadów komunalnych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 122, poz. 1589) dodaje się
w § 1 pkt 3 w brzmieniu: „3) 28 zł brutto dla pojemnika
o pojemności 240 litrów za jeden pojemnik.”

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230 i Nr 117, poz. 679.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. 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 i Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13
i Nr 105, poz. 622.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
w Białkowie.
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UCHWAŁA Nr IX/46/2011
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zbójno do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168,
poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152,
poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,
poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych istniejącą
drogę publiczną łączącą drogę wojewódzką nr 554
Orzechowo - Sierakowo - Kowalewo Pomorskie Golub - Dobrzyń - Kikół z drogą wojewódzką nr 556
Ostrowite - Zbójno, jak zaznaczono kolorem żółtym na
załaczniku graficznym do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zbójno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Lech Dąbrowski
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załącznik
do uchwały nr IX/46/2011
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 września 2011 r.
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UCHWAŁA Nr XII/79/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Szkolno – Wychowawczy w Wielgiem.
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Golubiu – Dobrzyniu. 10. Powiatowy Urząd
Pracy w Golubiu – Dobrzyniu. 11. Powiatowy
Zakład Dróg i Transportu w Golubiu – Dobrzyniu”.
5) w załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego:
a) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. O terminie,
miejscu i proponowanym porządku sesji
Przewodniczący Rady powiadamia radnych pisemnie,
telefonicznie lub drogą e-mailową najpóźniej na
4 dni przed terminem obrad. W przypadku
zawiadomienia pisemnego lub drogą e-mailową
bieg powyższego terminu liczy się od dnia
następnego od doręczenia radnemu zawiadomienia
o zwołaniu sesji i nie obejmuje dnia jej odbycia”,
b) § 35 ust. 4 skreśla się.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 42 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.)1 oraz art. 13 pkt 2 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 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/99/04 Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 22 października
2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1978 z późn. zm.), wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Starostwo
gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa
miejscowego ustanowionych przez Powiat. Zbiór
udostępniany jest do nieodpłatnego, powszechnego
wglądu na stronie internetowej BIP Starostwa oraz
w sekretariacie Starosty w każdy wtorek,
w godzinach od 13:00 do 15:00”;
2) w § 25 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Powiatowy Zakład Dróg i Transportu”;
3) w § 25 ust. 2 pkt 7 skreśla się;
4) w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego:
a) dotychczasowy pkt 11 skreśla się,
b) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: „Wykaz
Jednostek Organizacyjnych Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego. 1. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu. 2. Dom
Pomocy Społecznej w Golubiu – Dobrzyniu.
3. Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu – Dobrzyniu. 4. Zespół Szkół Nr 2
w Golubiu – Dobrzyniu. 5. Zespół Szkół Nr 3
w Golubiu – Dobrzyniu. 6. Zespół Szkół im.
Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.
7. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Golubiu – Dobrzyniu. 8. Specjalny Ośrodek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jacek Foksiński
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 676.
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UCHWAŁA Nr XII/83/2011
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński.
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 3, 5 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 647 z późn. zm.)1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat GolubskoDobrzyński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego i dyrektorom szkół i placówek.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jacek Foksiński
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917,
Nr 227, poz. 1505; 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.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1548; z 2009 r.
Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230.

załącznik
do uchwały nr XII/83/2011
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli określa:
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za
wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki przyznawania oraz wypłacania
dodatku mieszkaniowego;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) szkoła – zespół szkół, placówka, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Golubsko –
Dobrzyński;
2) dyrektor lub wicedyrektor – dyrektor lub
wicedyrektor jednostki organizacyjnej, o której
mowa w pkt 1;
3) nauczyciel – nauczyciele jednostek organizacyjnych,
o których mowa w pkt 1;
4) rok szkolny – okres pracy szkoły lub placówki od
dnia 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego;
5) tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
nauczycieli, o którym mowa w art. 42 ustawy Karta
Nauczyciela;
6) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
7) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
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warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
8) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.).
§ 3. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli
wszystkich stopni ich awansu zawodowego, nie ma
zastosowania do pracowników szkół nie będących
nauczycielami.
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za
wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia
we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie
w więcej niż jednym stosunku pracy okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się
odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do
dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy
w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był
jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego
zatrudnienia.
4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy
jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie
nieprzekraczającym
obowiązkowego
nauczyciela
wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku
za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy
zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.
5. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej jego stawki, jeżeli nabycie prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
6. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia,
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
do pracy wskutek choroby bądź konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje
wynagrodzenie
lub
zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
7. Dodatek za wysługę lat wpłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
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2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szkoły lub placówki, a dla dyrektora szkoły lub
placówki Starosta.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela
dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów lub sprawdzianów oraz
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;
2) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami lub opiekunami prawnymi;
3) pełne rozpoznanie pozaszkolnego środowiska
wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie podejmowane na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej pomocy i opieki;
4) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
5) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły;
6) udział w pracach rady pedagogicznej;
7) przejawianie różnych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
8) podnoszenie
kwalifikacji
i
umiejętności
zawodowych oraz ich wykorzystywanie w procesie
zmian jakości pracy szkoły;
9) stopień
realizacji
zadań
wychowawczych,
zaangażowanie w realizację wszelkich form zajęć
pozalekcyjnych, opieka nad organizacjami szkolnymi
oraz organizacja współpracy międzyszkolnej;
10) jakość wykonywania innych zadań (prowadzenie
dokumentacji szkolnej, terminowość wykonywania
zadań, poprawność stosowania prawa oświatowego,
itp.).
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów są:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizacja zadań zgodnie z prawem oświatowym
oraz
zarządzeniami
organu
prowadzącego
i nadzorującego;
3) inicjowanie różnorodnych działań na rzecz
podnoszenia jakości pracy szkoły; wzbogacania
Lp.

Stanowisko

1.

Szkoły wszystkich typów:
dyrektor szkoły lub placówki liczącej:
do 16 oddziałów
od 17 do 25 oddziałów
powyżej 25 oddziałów
wicedyrektor szkoły lub placówki
kierownik szkolenia praktycznego
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nauczyciel – wychowawca klasy
Nauczyciel – opiekun stażu

2.
3.
4.
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bazy szkolnej i pozyskiwania dodatkowych środków
budżetowych;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich
zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) ocena pracy dyrektora;
6) podejmowanie przez szkołę różnorodnych działań na
rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym;
7) sposób realizacji budżetu.
5. Kwota środków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na jeden etat
kalkulacyjny w danej szkole lub placówce.
6. Wysokość przyznanego dyrektorowi dodatku
motywacyjnego nie wpływa na zmniejszenie środków
finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne
dla nauczycieli w danej szkole lub placówce.
7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
być wyższy niż 20% otrzymanego przez nauczyciela
wynagrodzenia zasadniczego.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
oraz wicedyrektora szkoły nie może być niższa niż 10%
i wyższa niż 30% ich wynagrodzenia zasadniczego.
9. Środki finansowe na wypłatę dodatku
motywacyjnego dzielone będą na poszczególne szkoły
i placówki proporcjonalnie do liczby etatów nauczycieli
w nich zatrudnionych.
10. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
1 rok, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku.
11. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia.
12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 6.1. Do
uzyskania
dodatku
funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły lub placówki oświatowej;
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) opiekuna stażu.
2. Nauczycielom wymienionym w ust. 1
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej
w poniższej tabeli:
Miesięcznie w złotych
od
do

550
700
1.000
450
300
450
60
50

1.100
1.400
2.000
900
600
900
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3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub
sprawowania funkcji uprawniających do dodatku,
a jeżeli to powierzenie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z dniem
zaprzestania pełnienia obowiązków funkcyjnych,
a w przypadku odwołania – z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły lub placówki ustala Starosta w granicach stawek
określonych w tabeli uwzględniając m.in.:
1) wielkość szkoły lub placówki;
2) jej warunki organizacyjne;
3) złożoność
zadań
wynikających
z
funkcji
kierowniczej;
4) wyniki pracy w szkole lub placówce;
5) sprawozdawczość
w
zakresie
terminowości
i rzetelności składanych materiałów ze szczególnym
uwzględnieniem
arkuszy
organizacyjnych
i sprawozdawczości GUS.
7. Wysokość
dodatków
funkcyjnych
dla
wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, jak
również pozostałych nauczycieli ustala dyrektor szkoły
lub placówki.
8. W odniesieniu do dyrektorów i wicedyrektorów
objęcie przez nich funkcji wychowawcy lub opiekuna
stażu wymaga uzyskania zgody Starosty.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest, co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w § 8
i 9 rozporządzenia.
2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje w wysokości:
1) 9% wynagrodzenia zasadniczego – za prowadzenie
praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach
specjalnych;
2) 12% wynagrodzenia zasadniczego – za prowadzenie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim;
3) 9% wynagrodzenia zasadniczego – za prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
i
wychowawczych
w specjalnych szkołach oraz prowadzenie
indywidualnego
nauczania
dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
4) 13% wynagrodzenia zasadniczego – za prowadzenie
zajęć
wychowawczych
bezpośrednio
z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym;
5) 2,5% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie
badań psychologiczno-pedagogicznych, w tym
logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży

Poz. 2198

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom
i
nauczycielom
pomocy
psychologicznopedagogicznej
związanej
z
wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży w poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
6) 0,5% za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w klasach łączonych w szkołach podstawowych.
3. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych
uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć:
1) wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 – 4 niniejszego
regulaminu z dziećmi i młodzieżą, których stan
zdrowia z powodu stanów chorobowych,
wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17,
poz. 162) uzasadnia konieczność sprawowania stałej
opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi
i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu
z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki,
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328);
2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu
lekkim, wśród których znajduje się co najmniej
jedno
dziecko
ze
stanem
chorobowym,
wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki,
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności;
3) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu
lekkim, wśród których znajduje się co najmniej
jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że
zajęcia dydaktyczne prowadzone są według
odrębnego programu nauczania obowiązującego
w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia
wychowawcze – według odrębnego programu
wychowawczego
opracowanego
przez
wychowawcę.
4. Dodatek za warunki pracy, o których mowa
w § 7 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu przysługuje za
godziny faktycznie wykonywanej pracy, z którą dodatek
jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
5. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom dodatek w wysokości
ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki
pracy,
zwiększony
o
4,5%
wynagrodzenia
zasadniczego.
6. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki
pracy, przysługujące na podstawie niniejszego
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regulaminu przysługuje prawo do dodatku z każdego
tytułu.
7. Dodatki za warunki pracy dla nauczyciela
określa dyrektor szkoły lub placówki, a dla dyrektora
szkoły lub placówki Starosta.
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę
wynagrodzenia
zasadniczego
(łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie
została
zrealizowana
w
warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni
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.
5. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą
przysługuje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą
przydzieloną
nauczycielowi
godzinę
zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin tych zajęć.
6. Przez godzinę doraźnego zastępstwa, za którą
przysługuje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin tych zajęć, której realizacja następuje
w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
jest wypłacane, gdy faktyczna liczba przepracowanych
w danym tygodniu godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych
przekracza
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tych zajęć.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których nauczyciel
nie wykonywał pracy i za które nie zachował prawa do
wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa pracy, za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć,
określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono
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czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
niewykonywania pracy w danym tygodniu.
9. Liczba godzin ponadwymiarowych w tygodniu,
o którym mowa w ust. 8, za które przysługuje
wynagrodzenie, nie może być większa niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
§ 9.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru godzin, w szkołach położonych na terenach
wiejskich oraz w miastach liczących do 5 tys.
mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie nauczyciela wymienionego w ust. 1 wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 0,8%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 1%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 1,2%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 1,5%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) współmałżonka nieposiadającego własnego źródła
utrzymania;
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
3) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
lub nauczyciela i jego współmałżonka nie pracujące
dzieci, będące studentami do czasu ukończenia
studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącym
także
nauczycielem
stale
z
nim
zamieszkującym,
przysługuje
jeden
dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Do
wniosku nauczyciel dołącza oświadczenie dotyczące
jego stanu rodzinnego określonego zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 3.
6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa w ust. 3 nauczyciel powiadamia
dyrektora szkoły, a nauczyciel będący dyrektorem
Starostę. Powiadomienia nauczyciel dokonuje na
piśmie. W przypadku nie powiadomienia o zmianie
liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
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7. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień
miesiąca, od tego dnia.
8. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru godzin, na terenie wsi oraz w miastach
liczących do 5 tys. mieszkańców przysługuje odrębny
dodatek w wysokości 10% płacy zasadniczej.
10. Dodatki mieszkaniowy i wiejski przyznaje
nauczycielowi dyrektor szkoły lub placówki,
a dyrektorowi Starosta.
11. Składnikami
obniżanymi
przy
wypłacie
wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego,
zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego
oraz świadczenia z tytułu wypadków przy pracy są:
1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatek motywacyjny;
3) dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy;
4) dodatki funkcyjne dyrektorów, kierowników,
wychowawców i opiekunów stażu.
12. Składnikiem wypłacanym w całości w okresie
choroby i opieki nad chorym jest dodatek za wysługę
lat, dodatek wiejski i nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
13. Obniżenie wynagrodzenia nauczycieli za każdy
dzień niepełnego miesiąca obowiązywania umowy
o pracę lub urlopu bezpłatnego wynosi 1/30
wynagrodzenia za dany miesiąc.
§ 10.1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli danej szkoły lub
placówki z tym, że:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły lub placówki;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Starosty.
2. Środki niewykorzystane na nagrody Starosty
przechodzą do dyspozycji dyrektora szkoły lub
placówki.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i przyznawane są z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach
mogą być przyznane w innym terminie.
2198

Poz. 2198

4. Wysokość nagrody Starosty wynosi do 3.000 zł,
a wysokość nagrody dyrektora szkoły lub placówki
wynosi do 1.500 zł.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty dla:
1) nauczyciela występuje dyrektor szkoły lub placówki;
2) dyrektora szkoły lub placówki Inspektor ds. Oświaty
w Starostwie Powiatowym, w terminie do dnia
15 września każdego roku.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5 określa
załącznik do regulaminu.
6. Nagrodę Starosty lub dyrektora szkoły lub
placówki może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się
w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy
opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych
zadań
statutowych
szkoły
lub
placówki,
w szczególności przez spełnienie, co najmniej
4 z następujących kryteriów:
1) dbanie o wysoką jakość świadczonej pracy poprzez
stałe podnoszenie poziomu swojej wiedzy
merytorycznej i metodycznej;
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy statutowej
szkoły lub placówki;
3) wzorową
realizację
prowadzonych
zajęć,
potwierdzona wynikami nadzoru pedagogicznego
lub oceną jej uczestników;
4) stosowanie różnych form i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej;
5) zaangażowanie w pracy wychowawczej m.in.
poprzez rozwijanie indywidualnych cech uczniów
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju;
6) stosowanie nowatorskich form zajęć w środowisku
szkolnym i poza szkolnym, mających na celu
zwalczanie przejawów patologii społecznej;
7) efektywną współpracę z organizacjami i innymi
podmiotami w celu wspomagania działalności
statutowej szkoły lub placówki oświatowej;
8) doskonalenie własnego warsztatu pracy i dzielenie
się z innymi własnymi doświadczeniami w pracy
pedagogicznej;
9) przygotowanie i wzorowe prowadzenie imprez
szkolnych na różnych szczeblach;
10) zaangażowanie na rzecz organizacji zajęć
pozalekcyjnych i zagospodarowania czasu wolnego
uczniów.
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UCHWAŁA Nr VIII/45/2011
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 30 września 2011 r.
opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gminę Górzno.
Na podstawie art.14 ust.5 pkt 1 w związku z art. 6
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)1 Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za
każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze
świadczeń publicznego przedszkola prowadzonego
przez Gminę Górzno, przekraczające realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Ustala się dodatkową opłatę za każdą godzinę
korzystania dziecka z zajęć języka angielskiego - 2,00 zł.
3. Ustala się dodatkową opłatę za każdą godzinę
korzystania dziecka z zajęć rytmiki - 1,00 zł..
4. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji
odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki
godzinowej i rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas określony w ust. 5.
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5. Wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy
programowej realizowane jest bezpłatnie, przez
5 godzin dziennie w godzinach od 8.00-13.00.

§ 4. Opłatę, o której mowa w §1 wnosi się
miesięcznie do dnia 10 dnia każdego miesiąca za
poprzedni miesiąc.

§ 2.1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 dotyczy
koszów opieki i dodatkowych zajęć dydaktycznowychowawczych, obejmujących:
a) gry i zabawy wspomagające rozwój psychofizyczny,
emocjonalny i społeczny dziecka;
b) gry i zabawy badawczo – rozwojowe oraz
aktywizujące zainteresowania otaczającym światem;
c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspakajające
ich
potrzebę
aktywności
i zainteresowania;
d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka;
e) zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne;
f) czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające
z indywidualnych potrzeb dziecka;
g) zajęcia z języka angielskiego;
h) zajęcia z rytmiki.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 nie jest pobierana
w okresie miesięcznej przerwy wakacyjnej.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/41/2011 Rady
Gminy Górzno z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Górzno.
§ 6. Wykonanie
Burmistrzowi Gminy.

uchwały

powierza

się

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Świdziński
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 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.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje
kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie,
zgodnie z art.67a ustawy o systemie oświaty.

2199
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UCHWAŁA Nr IX/77/11
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz
określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu
wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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 40,
poz. 230, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 5 ust. 2
i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 Nr 267,
poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 oraz z 2009 r.
Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 200% wysokość kryterium
dochodowego z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy

społecznej
uprawniającego
do
korzystania
z bezpłatnych posiłków w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/222/2002 Rady
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 lutego
2002 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci oraz
o
przyjętych
zasadach
zwrotu
wydatków
przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych gminy oraz Uchwała Nr XVIII/150/05
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia
30 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy
w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz
o
przyjętych
zasadach
zwrotu
wydatków
przeznaczonych na świadczenie przyznane w ramach
zadań własnych gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z mocą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn
2200
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UCHWAŁA Nr XIII/75/2011
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 7 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Janikowo i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgach stanowić będzie
pomoc publiczną.
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną (Dz.Urz.Woj.Kuj.-pom. Nr 108 poz. 1371)
wykreśla się § 2 ust. 6 oraz § 3 ust. 2 pkt. 3.

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, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; 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, z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777),
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
O finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157,
poz. 1240, 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, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Jaszcz

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/266/2010 Rady
Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie
2201
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UCHWAŁA Nr XIII/76/2011
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób
prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę
i miasto Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128

i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
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poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz. 622 i Nr 112, poz. 654), art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123
§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli
oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne
w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej
przez Gminę i Miasto Janikowo:
1) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki;
2) niepublicznych przedszkoli;
3) osób prowadzących wychowanie przedszkolne
w formach, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto
Janikowo;
2) placówce bez bliższego określenia – należy przez to
rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach
szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole, a także
niepubliczną formę wychowania przedszkolnego;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć
inne niż Gmina i Miasto Janikowo osoby prawne lub
osoby fizyczne prowadzące placówkę.
§ 3. Dotacje udzielone z budżetu organu dotującego
przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań
szkoły lub placówki w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie
wydatków bieżących szkoły lub placówki, na którą
została przekazana dotacja.
§ 4. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego
ucznia dotacja w wysokości równej kwocie
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę na dany rok budżetowy pod
warunkiem, że organ prowadzący szkołę poda organowi
właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę
uczniów nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
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§ 5. Niepublicznym przedszkolom przysługuje na
każdego ucznia dotacja w wysokości równej 75%
ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę na dany rok budżetowy pod warunkiem, że
organ prowadzący szkołę poda organowi właściwemu
do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
§ 6.1. Innym niepublicznym formom wychowania
przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości
równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na
jednego
ucznia
w
przedszkolu
publicznym
prowadzonym przez Gminę pod warunkiem, że organ
prowadzący szkołę poda organowi właściwemu do
udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Podstawą obliczenia dotacji na ucznia
niepełnosprawnego w placówce, o której mowa
w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, jest wysokość kwoty
przewidzianej
na
niepełnosprawnego
ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę na dany rok budżetowy oraz rzeczywista liczba
tych uczniów w placówce.
§ 7.1. Organ
prowadzący
składa
wniosek
o udzielenie dotacji do Burmistrza Gminy i Miasta
Janikowo w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Zakres danych, które powinien zawierać wniosek
o udzielenie dotacji, określa wzór wniosku stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Organ prowadzący sporządza i przekazuje
Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo:
1) nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca
informację o rzeczywistej liczbie uczniów według
stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który
przysługuje dotacja na druku stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały;
2) nie później niż do 20 lipca danego roku
sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji na
wydatki bieżące za okres I półrocza roku, na który
uzyskano dotację na druku stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały;
3) nie później niż do dnia 20 stycznia każdego roku –
za okres od początku do końca minionego roku
kalendarzowego – roczne rozliczenie otrzymanych
dotacji z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów
w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów
wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4
do niniejszej uchwały
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§ 9.1. Dotacja jest płatna w miesięcznych ratach
w terminie do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc na
rachunek bankowy placówki na podstawie pisemnej
informacji, o której mowa w § 8 pkt 1.
2. Dotacji udziela Burmistrz Gminy i Miasta
Janikowo.
3. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo przekazuje
kolejną ratę dotacji w wysokości uwzgledniającej
rzeczywistą liczbę uczniów.
§ 10.1. Dotacje udzielone z budżetu organu
dotującego w części niewykorzystanej do końca roku
budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do dnia
31 stycznia następnego roku budżetowego.
2. Dotacje udzielone z budżetu organu dotującego
w części lub w całości pobrane nienależnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na inne cele
inne niż określone w § 3, podlegają zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości
podatkowych, w terminach i na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
3. Obowiązek zwrotu dotacji pobranej nienależnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej na cele inne
niż określone w § 3 może wynikać z protokołu kontroli,
o którym mowa w § 13 ust. 2.
4. W
przypadku
zakończenia
prowadzonej
działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania
roku budżetowego organ prowadzący powiadamia
pisemnie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo,
a dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć
rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić
niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu organu
dotującego w terminie 15 dni od dnia zakończenia
działalności.
§ 11.1. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo może
przeprowadzić okresową kontrolę, o której mowa
w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają
przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej
kontrolującymi, na podstawie imiennych upoważnień
wydanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.
3. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji obejmować może przeznaczenie środków
z otrzymanej dotacji na wydatki bieżące placówki
związane z kształceniem, wychowaniem i opieką,
w tym profilaktyką społeczną. Kontrolą może być także
objęta zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów
wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 8
pkt 1.
§ 12.1. Kontrolujący mają prawo do:
1) swobodnego
poruszania
się
na
terenie
kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego
wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych
z przedmiotem kontroli,
2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli, pobierania dokumentów i innych
materiałów z zachowaniem przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej,
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3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
4) sporządzania niezbędnych dla kontroli odpisów lub
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień
i obliczeń na podstawie przedstawionych
dokumentów.
2. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest
zobowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków
i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia
kontroli,
w szczególności
do
niezwłocznego
przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów
i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz
w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych
pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.
§ 13.1. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić
organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed
planowaną kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli.
3. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych
uchybień i nieprawidłowości.
4. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i osoba
upoważniona
przez
organ
prowadzący
do
reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
§ 14.1. Organowi prowadzącemu kontrolowany
podmiot przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych
zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności
kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część
protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości
lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany
podmiot.
§ 15.1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego
przez kontrolujących, Burmistrz Gminy i Miasta
Janikowo
przekazuje
organowi
prowadzącemu
kontrolowany podmiot wystąpienie pokontrolne.
2. Wystąpienie
pokontrolne
zawiera
ocenę
przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych
w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień
i nieprawidłowości – także wnioski pokontrolne
w sprawie ich usunięcia.
3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest
obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu
pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza
Gminy i Miasta Janikowo o sposobie wykonania
wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
§ 16. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

się
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§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Gminy i Miasta
Roman Jaszcz
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DECYZJA Nr OPO-4210-54(9)/2011/388/X/ASZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 18 października 2011 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21,
poz. 104, Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551,
Nr 135, poz. 789 i Nr 205, poz. 1208) oraz w związku
z art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131
i Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r.
Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622,
Nr 186, poz. 1100), po rozpatrzeniu wniosku
z 1 września 2011 r. (wpływ 9 września 2011 r.)

uzupełnionego pismami z 21 września oraz 6
i 14 października 2011 r. Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, posiadającego numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 878-000-43-99
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
Postanawiam
zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji, na okres do 30 listopada 2012 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła –
decyzja
z
16
września
1998
r.
nr WCC/57/388/U/1/98/JB ze zmianą, przesyłanie
i dystrybucję ciepła – decyzja z 16 września 1998 r.
nr PCC/59/388/U/1/98/JB ze zmianami, 9 września
2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
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w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
przedsiębiorstwo
energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła
oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE należy między innymi ustalenie okresu
obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne
oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 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 w dalszej części „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo
na
podstawie
planowanych
uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła,
o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia
taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane
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
ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia
taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji*.
z upoważnienia 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-4210-54(9)/2011/388/X/ASz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 października 2011 r.
TARYFA DLA CIEPŁA
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o.
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu
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