
 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

U C H W A Ł Y  

1361 – nr XXVIII/33/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku 3167 

1362 – nr XXVIII/34/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku 3168 

1363 – nr XXVIII/35/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku i nadaniu statutu 3168 

1364 – nr XXVIII/36/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie założenia Gimnazjum Nr 10 we Włocławku 3169 

1365 – nr XXXIV/474/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3170 

1366 – nr XXXIV/476/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Inowrocławiu 3170 

1367 – nr XXXIV/478/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Inowrocław oraz rozstrzygania 
o dalszym postępowaniu z nimi 3172 

1368 – nr XXXIV/482/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy 
Miasto Inowrocław 3173 

1369 – nr XXXIV/485/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy 3173 

1370 – nr XXXIV/486/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy 3175 

1371 – nr XXXIV/487/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy 3177 

1372 – nr XXXIV/488/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy 3179 

1373 – nr XXV/176/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 
rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania 3181 

1374 – nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie kosztów utrzymania 
dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Pruszcz 3182 

Nr 75 Bydgoszcz, dnia 17 lipca 2009 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3166 –    

 
1375 – nr XXXVI/900/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni 
na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 
2009/2010 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 3183 

1376 – nr XXXVI/913/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych 
insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3188 

1377 – nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej 3189 

I N F O R M A C J A  

1378 – z dnia 7 lipca 2009 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy 
z siedzibą w Poznaniu o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-
38(8)/2009/766/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Chemicznych ZACHEM 
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 3190 

 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3167 – Poz. 1361 
 

1361 

 
1361 

UCHWAŁA Nr XXVIII/33/09 

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego 

we Włocławku. 

Na podstawie art. 5c pkt 1 oraz art. 17 ust 4 i art. 58 

ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 

Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,  

Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 

poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 32, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 37/VII/99 Rady Miasta 

Włocławek z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 

im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Przewodniczący  

 Rady Miasta 

Rafał Sobolewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 

do uchwały nr XXVIII/33/09 

Rady Miasta Włocławek 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 18 obejmuje ulice: 

Budowlanych, Ceglana, Chemików, Energetyków, 

Flisacka, Hutnicza, Inowrocławska, Junacka, Kawka, 

Kolejowa, Korabnicka, Krzywa Góra, Leopoldowska, 

Mechaników, Mikanowska, Ogrodowa, Okrzei od 

numeru 84 do numeru 94 i od numeru 87 do numeru 89, 

Pochyła, Podmiejska, Pszenna, Rózinowska, Siewna, 

Skromna, Szara, Tartaczna, Toruńska, Twarda, Wąska, 

Wieniecka od numeru 1 do numeru 26, Wiklinowa, 

Wydmowa, Wylotowa, Zagrodowa, Zakręt, Zakole, 

Zalesie, Zatorze, Zbożowa, Zdrojowa, Żwirowa, Żyzna, 

Źródlana. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3168 – Poz. 1362, 1363 
 

1362 

 
1362 

UCHWAŁA Nr XXVIII/34/09 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku.  

Na podstawie 5c pkt 1 oraz art. 17 ust 4 i art. 58  

ust. 2, 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 

poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 

Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,  

Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917, Nr 216, 

poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 32, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 31/XX/2000 Rady Miasta 

Włocławek z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we 

Włocławku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Z dniem 1 września 

2009 r. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 

we Włocławku, ul. Wieniecka 46 staje się szkołą, 

dla której nie ustala się obwodu”; 

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a1. Ulice  

z dotychczasowego obwodu Zespołu Szkół 

Integracyjnych Nr 1 z dniem 1 września 2009 r. 

wchodzą odpowiednio do obwodów szkół: 

Szkoły Podstawowej Nr 18: Budowlanych, 

Hutnicza; Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zespole 

Szkół Nr 9: Gołębia, Lisek, Obwodowa, Przyjemna, 

Rolna, Rumunki, Rysia Urocza, Wesoła, Wieniecka 

od numeru 28 do numeru 48, Wysoka; Gimnazjum 

Nr 3 w Zespole Szkół Nr 9: Gołębia, Lisek, 

Obwodowa, Przyjemna, Rolna, Rumunki, Rysia 

Urocza, Wesoła, Wieniecka od numeru 28 do 

numeru 48, Wysoka; Gimnazjum Nr 10 w Zespole 

Szkół Nr 5: Budowlanych, Hutnicza. 

2. Do dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół 

Integracyjnych Nr 1 dostosuje organizację szkoły do 

wymogów ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty”; 

3) uchyla się załącznik nr 1. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Przewodniczący  

 Rady Miasta 

Rafał Sobolewski 

 

 

 

 
1362 

1363 

 
1363 

UCHWAŁA Nr XXVIII/35/09 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku i nadaniu statutu. 

Na podstawie art. 5c pkt 1 w związku z art. 17 ust 4  

i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,  

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 

Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6,  

poz. 33, Nr 31, poz. 206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co 

następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3169 – Poz. 1363, 1364 
 

§ 1. W uchwale nr 40/XXIII/2004 Rady Miasta 

Włocławek z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku § 3 

otrzymuje brzmienie: „§ 3. Obwód Zespołu z dniem  

1 września 2009 r. obejmuje ulice: Szkoła Podstawowa 

Nr 22: Bajeczna, Chocimska, Gołębia, Grunwaldzka, 

Hoża, Lisek, Obwodowa, Pogodna, Promienna, 

Przyjemna, Radosna, Rajska, Rolna, Rumunki, Rysia, 

Sielska, Urocza, Wesoła, Wieniecka od numeru 28 do 

numeru 48, Wysoka. 

Gimnazjum Nr 3: Bajeczna, Chocimska, Gołębia, 

Grunwaldzka, Hoża, Lisek, Obwodowa, Pogodna, 

Promienna, Przyjemna, Radosna, Rajska, Rolna, 

Rumunki, Rysia, Sielska, Urocza, Wesoła, Wieniecka 

od numeru 28 do numeru 48, Wysoka.„ 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Miasta 

 Rafał Sobolewski 
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UCHWAŁA Nr XXVIII/36/09 

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 10 we Włocławku. 

Na podstawie art. 5c pkt 1 w związku z art. 17 ust 4  

i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r.  

o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,  

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 

Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6,  

poz. 33, Nr 31, poz. 206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 17/VII/99 Rady Miasta 

Włocławek z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia 

Gimnazjum Nr 10 we Włocławku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta 

Rafał Sobolewski 

 

 

załącznik 

do uchwały nr XXVIII/36/09 

Rady Miasta Włocławek 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

 

Obwód Gimnazjum Nr 10 obejmuje ulice: 

Budowlanych, Ceglana, Chemików, Energetyków, 

Flisacka, Hutnicza, Inowrocławska, Junacka, Kawka, 

Kolejowa, Korabnicka, Krzywa Góra, Leopoldowska, 

Mechaników, Mikanowska, Ogrodowa, Okrzei od 84 do 

94 i od 87 do 89, Pochyła, Podmiejska, Pszenna, 

Rózinowska, Siewna, Skromna, Szara, Tartaczna, 

Toruńska, Twarda, Wąska, Wieniecka od numeru 1 do 

numeru 26, Wiklinowa, Wydmowa, Wylotowa, 

Zagrodowa, Zakole, Zakręt, Zalesie, Zatorze, Zbożowa, 

Zdrojowa, Żwirowa, Żyzna, Źródlana. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3170 – Poz. 1365, 1366 
 

1365 

 
1365 

UCHWAŁA Nr XXXIV/474/2009 

RADY MIASTA INOWROCŁAW 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 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.)
1
 oraz art. art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
2
 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w zależności od 

rodzaju pojemnika, w wysokości: 

1) pojemnik 60-litrowy - 8,08 zł; 

2) pojemnik 110-litrowy - 10,63 zł; 

3) pojemnik 120-litrowy - 11,07 zł; 

4) pojemnik 240-litrowy - 20,85 zł; 

5) pojemnik 1100–litrowy - 51,84 zł; 

6) pojemnik 7 m
3
 - 291,81 zł; 

7) pojemnik 10 m
3
 - 357,08 zł; 

8) za worek 120-litrowy odpadów ulegających 

biodegradacji - 8,60 zł; 

9) za 1 Mg odpadów nietypowych wielkogabarytowych - 

246,10 zł; 

 10) za 1 Mg odpadów z remontów - 208,50 zł. 

 

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane 

są w sposób selektywny stawki opłat określone w § 1 

pkt 1-7 ulegają obniżeniu o 30%.  

 

§ 3. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych w wysokości 14,95 zł za 1 m
3
. 

§ 4. Stawki opłat, o których mowa w § 1-3, 

zawierają podatek od towarów i usług zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/346/08 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 159, poz. 2482). 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/476/2009 

RADY MIASTA INOWROCŁAW 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Inowrocławiu. 

Na podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.)
1
 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r.  

Nr 23, poz. 295, z późn. zm.)
2
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania  

z Cmentarza Komunalnego w Inowrocławiu, zwanego 

dalej „cmentarzem”. 

2. Cmentarz zlokalizowany jest przy ul. Karola 

Marcinkowskiego w Inowrocławiu i stanowi mienie 

komunalne miasta Inowrocław. 

3. Na cmentarzu znajduje się dom 

przedpogrzebowy oraz biuro zarządcy cmentarza. 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3171 – Poz. 1366 
 

§ 2. Cmentarzem administruje zarządca cmentarza 

wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwany 

dalej zarządcą. Dane dotyczące zarządcy (imię 

nazwisko lub nazwa, adres i telefon) winny być 

umieszczone w widocznym miejscu na terenie 

cmentarza. 
 

§ 3.1. Cmentarz otwarty jest codziennie  

w godzinach od 6-22. 

2. Brama wjazdowa oraz biuro zarządcy czynne jest 

w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7-15, a w soboty po uprzednim 

uzgodnieniu z zarządcą. 

3. W sprawach pilnych, poza godzinami pracy 

zarządcy, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego 

pod numerem telefonu podanym do wiadomości 

publicznej w sposób określony w § 2. 
 

§ 4.1. Miejsce na grób ziemny, grób murowany lub 

grobowiec wyznacza zarządca zgodnie z planem 

zagospodarowania cmentarza. 

2. Zezwolenia i uzgodnienia przewidziane 

przepisami prawa związane z pochówkiem oraz budową 

lub przebudową nagrobków i grobów murowanych 

wydaje zarządca. 

3. Zgody zarządcy, poza przypadkami określonymi 

w ust. 2, wymaga również: 

1) wykonywanie betonowych wylewek przy grobach,  

a także okładzin z cegieł kamieni, polbruku lub 

innych materiałów; 

2) ustawianie lub wykonywanie ławek przy grobach; 

3) wykonywanie ogrodzeń oraz utwardzanie  

i odwadnianie terenu wokół grobu; 

4) sadzenie wokół grobów drzew lub krzewów;  

5) wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi, 

z wyjątkiem pojazdów dowożących zwłoki. 
 

§ 5.1. Za korzystanie z cmentarza oraz urządzeń 

znajdujących się na cmentarzu wnosi się opłaty zgodnie 

z cennikiem ustalonym odrębną uchwałą Rady 

Miejskiej Inowrocławia. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się  

u zarządcy. 

3. Opłaty za miejsce na grób ziemny, grób 

murowany lub grobowiec oraz urnę, a także za 

rezerwację miejsca grzebalnego wnosi się za każde 20 lat. 
 

§ 6.1. Przed upływem terminu, na jaki zostały 

wniesione opłaty za grób lub miejsce zarezerwowane, 

zarządca, w miarę możliwości, powiadamia pisemnie rodzinę 

zmarłego lub osobę zainteresowaną utrzymaniem grobu 

o konieczności przedłużenia terminu ważności 

uprawnień do danego grobu lub rezerwacji miejsca 

grzebalnego i dokonania stosownej opłaty. 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty przedłużającej 

termin ważności uprawnień do grobu lub rezerwacji 

miejsca grzebalnego, rezerwacja wygasa,  

a grób może zostać zakwalifikowany do likwidacji. 

3. Likwidacja grobu powinna być poprzedzona 

informacją umieszczoną na grobie i na tablicy 

informacyjnej w biurze zarządcy, określającą  

w szczególności termin jego likwidacji. 

4. Informację, o której mowa w ust. 3, należy 

umieścić na co najmniej 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji grobu. 

5. Z czynności związanych z likwidacją grobu 

sporządza się protokół. 

 

§ 7.1. Wykonywanie czynności pogrzebowych oraz 

robót kamieniarsko-budowlanych na grobach wymaga 

powiadomienia zarządcy, co najmniej na jeden dzień 

przed pochówkiem, bądź rozpoczęciem prac, w celu 

dokonania niezbędnych uzgodnień i wniesienia opłat,  

o których mowa w § 5.  

2. Po wykonaniu usługi pogrzebowej, zakończeniu 

budowy lub rozbiórki nagrobka bądź grobu 

murowanego, teren porządkuje wykonawca usługi lub prac. 

3. Utrzymywanie grobów i miejsc 

zarezerwowanych na grób w czystości i porządku 

należy do osób lub podmiotów określonych w art. 10 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295,  

z późn. zm.)
2
. 

4. Wszelkie śmieci i odpady związane  

z wykonywaniem czynności określonych w ust. 3 

(wieńce, kwiaty, znicze, papiery, folie itp.) należy 

składować w przeznaczonych na ten cel kontenerach, 

ustawionych w obrębie cmentarza. 

§ 8. Na terenie cmentarza zabrania się: 

1) przebywania bez zgody zarządcy w godzinach 

między 22 a 6; 

2) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; 

3) ustawiania nagrobków o granicach przekraczających 

granice powierzchni grobu; 

4) wykonywania czynności, o których mowa w § 4  

ust. 2 i 3, bez zgody zarządcy; 

5) uszkadzania i niszczenia nagrobków, zieleni oraz 

urządzeń cmentarza; 

6) składowania śmieci lub odpadów poza miejscami 

wyznaczonymi; 

7) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów 

przewodników; 

8) prowadzenia działalności handlowej; 

9) umieszczania reklam; 

 10) rozpalania ognisk; 

 11) poruszania pojazdami jednośladowymi; 

 12) palenia tytoniu. 

 

§ 9.1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania 

cmentarza przyjmuje i rozpatruje zarządca.  

2. Skargi dotyczące zarządcy przyjmuje  

i rozpatruje Prezydent Miasta Inowrocławia. 

3. Prezydent Miasta Inowrocławia sprawuje nadzór 

nad funkcjonowaniem cmentarza. 
 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 
 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3172 – Poz. 1366, 1367 
 
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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220,  
poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/478/2009 

 RADY MIASTA INOWROCŁAW 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Inowrocław oraz rozstrzygania o dalszym 

postępowaniu z nimi. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002, z późn. zm.)
1
 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,  

art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
2
 uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1. Wyłapywaniu na terenie miasta Inowrocław 

podlegają zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4  

pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. 

Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959,  

z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. 

Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz  

z 2009 r. Nr 18, poz. 97), w szczególności psy i koty.  

 

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, o których 

mowa w § 1, prowadzone będzie w sposób okresowy,  

w miarę potrzeb, na całym obszarze miasta Inowrocław 

lub jego części. 

 

§ 3. Prezydent Miasta Inowrocławia, co najmniej na 

21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

wyłapywania bezdomnych zwierząt, poda do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia: 

1) termin ich wyłapywania; 

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane; 

3) adres schroniska, z którym uzgodniono 

umieszczenie zwierząt po wyłapaniu; 

4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

 

§ 4.1. Po wyłapaniu zwierzęta umieszczane są 

niezwłocznie w schronisku, o którym mowa w § 3 pkt 3,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zwierzę, które pogryzło człowieka lub istnieje 

podejrzenie wystąpienia u niego wścieklizny, będzie 

umieszczone w lecznicy dla zwierząt posiadającej 

możliwości przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji. 

 

§ 5.1. Numery identyfikacyjne wyłapanych 

zwierząt, które posiadają identyfikatory, będą podawane 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia. 

2. Zwierzęta umieszczone w schronisku,  

w wyniku ich wyłapania, będą zwracane właścicielom, 

po wykazaniu przez nich praw właścicielskich do 

zwierzęcia. 

 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/286/2000 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2000 r.  

w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie 

miasta Inowrocławia bezdomnych zwierząt oraz 

rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, 
z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249,  

poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3173 – Poz. 1368, 1369 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/482/2009 

RADY MIASTA INOWROCŁAW 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy Miasto 

Inowrocław. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
1
 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XV/239/2008 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy 

Miasto Inowrocław (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 51,  

poz. 790) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Do oznakowania 

dróg wewnętrznych stosuje się znaki drogowe 

wyrażające ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. 

2. Do umieszczania znaków określonych  

w ust. 1 stosuje się zasady i warunki obowiązujące 

na drogach publicznych.”; 

2) skreśla się § 5; 

3) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) stosować się 

do znaków, o których mowa w § 3, oraz zasad ruchu 

obowiązujących na drogach publicznych określonych 

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. 

zm.)
2
, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej uchwały.”; 

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakaz 

zatrzymania lub postoju pojazdu określony w ust. 1 

nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego 

z warunków lub przepisów ruchu drogowego.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 
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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,  

poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141,  

Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410  
i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, 

poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37,  

poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,  
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,  

poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/485/2009 

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, z późn. zm.)
1
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolami 17 KDx i 02 KL1/2,  

w zakresie działki geodezyjnej oznaczonej numerem 

40/1 na arkuszu mapy 202, zlokalizowanej w zachodniej 

części Inowrocławia, prostopadłej do ulicy Rąbińskiej, 

nadaje się nazwę Szparagowa. 

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa 

plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 
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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/486/2009 

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, z późn. zm.)
1
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 6 KL1/2, w zakresie działki 

geodezyjnej oznaczonej numerem 34/6 na arkuszu mapy 

95, zlokalizowanej w południowej części Inowrocławia, 

prostopadłej do ulicy Bagiennej, nadaje się nazwę 

Kamienna. 

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa 

plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 

 
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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/487/2009 

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, z późn. zm.)
1
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 10 KL1/2, w zakresie działki 

geodezyjnej oznaczonej numerem 34/7 na arkuszu mapy 

95, zlokalizowanej w południowej części Inowrocławia, 

równoległej do ulicy Bagiennej, nadaje się nazwę 

Wapienna. 

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa 

plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 
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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/488/2009 

RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

 z dnia 18 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, z późn. zm.)
1
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem 015 KD, w zakresie działki 

geodezyjnej oznaczonej numerem 46/2 na arkuszu mapy 

75, zlokalizowanej w północno-wschodniej części 

Inowrocławia, pomiędzy ulicami Marulewską i Kątną, 

nadaje się nazwę Wierzbowa. 

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa 

plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 

 
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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
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UCHWAŁA Nr XXV/176/2009 

RADY GMINY ROJEWO 

 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 

Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,  

poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1) oraz 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. 127, Nr 214, 

poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  

poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Określa się rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Rojewo oraz warunki i sposób ich 

przyznawania. 

2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 

Rojewo co najmniej w połowie obowiązującego 

wymiaru zajęć oraz dla nauczycieli emerytów  

i rencistów objętych pomocą socjalną przez te szkoły, 

zwanych dalej nauczycielami. 

 

§ 2.1. Kwoty przeznaczone na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli określa się corocznie w budżecie gminy. 

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje 

Wójt Gminy. 

 

§ 3.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie 

zasiłku pieniężnego, zwanego dalej zasiłkiem. 

2. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może 

korzystać raz w roku. 

 

§ 4. Zasiłek przyznaje się nauczycielom, w związku z: 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela, lub gdy przebieg 

choroby jest ciężki; 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym; 

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym. 

 

§ 5.1. Warunkiem ubiegania się o zasiłek jest 

złożenie przez nauczyciela wniosku. Wniosek  

o przyznanie zasiłku składa się na druku, którego wzór 

stanowi załącznik do uchwały. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie lekarza o chorobie; 

2) oświadczenie o dochodach przypadających na 

jednego członka rodziny; 

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty 

leczenia (kopie faktur). 

3. Wniosek składa się w szkole będącej 

podstawowym miejscem pracy nauczyciela, albo  

w której nauczyciel objęty jest świadczeniami socjalnymi. 

 

§ 6. Wnioski o przyznanie zasiłku składać należy 

do 31 października każdego roku. Wnioski o przyznanie 

zasiłku dla nauczycieli opiniuje dyrektor szkoły. 

 

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli  

o udzielenie pomocy zdrowotnej należy brać pod uwagę: 

1) stan zdrowia nauczyciela i wydatki poniesione przez 

niego na leczenie; 

2) okoliczności wpływające na sytuację materialną 

(choroba przewlekła, jej długość, konieczność 

dalszego leczenia w domu, stosowania 

specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej 

opieki dla chorego itp.); 

3) wielkość środków przeznaczonych na zasiłki. 

 

§ 8.1. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może 

przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia 

Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim na 

podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

2. W wyjątkowych przypadkach górna granica 

kwoty zasiłku wymieniona w ust. 1 może być 

zwiększona o 50%. 

3. O przyznaniu zasiłku decyduje Wójt Gminy 

Rojewo. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Rojewo. 

 

§ 10. Uchyla się uchwałę nr IV/16/2007 Rady 

Gminy Rojewo z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej 

w placówkach oświatowych. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Józef Ratajczak 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/288/09 

RADY GMINY PRUSZCZ 

 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę 

Pruszcz. 

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, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, 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 277, poz. 1658,  

z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 181,  

poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne 

przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez 

gminę Pruszcz w zakresie podstawy programowej 

określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze do  

5 godzin dziennie. 

 

§ 2.1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów 

prawnych) za świadczenia wykraczające poza podstawę 

programową, o której mowa w § 1 obejmujące 

realizację tej części zadań wychowawczych, 

opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych 

przedszkoli funkcjonujących codziennie ponad  

5 godzin. Świadczenia te obejmują następujące zajęcia: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój 

myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, 

uwagi i wyobraźni; 

2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój 

fizyczny dziecka; 

3) zajęcia plastyczne, muzyczne rozwijające zdolności 

dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby aktywności  

i zainteresowania; 

4) zajęcia terapeutyczne (logopedia) grupowe  

i indywidualne; 

5) koszty przygotowania posiłków. 

2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów 

prawnych) za świadczenia przedszkoli określone  

w § 2 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie przekraczającym 

realizację podstawy programowej, na poziomie 0,10% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, zaokrąglając ją do 

pełnych groszy, za każdą rozpoczętą godzinę 

korzystania ze świadczeń. 

3. Dyrektor przedszkola podaje rodzicom 

(opiekunom prawnym) wysokość opłaty miesięcznej za 

korzystanie dziecka z przedszkola ponad czas 

bezpłatnego pobytu na podstawie deklarowanej przez 

rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin oraz 

stawki określonej w ust. 2. 

4. W przypadku gdy rodzice (opiekunowie prawni) 

zgłosili nieobecność dziecka w przedszkolu (trwającą 

powyżej 5 dni roboczych, następujących kolejno po 

sobie), opłata ustalona na podstawie ust. 3  

i wniesiona, ulega rozliczeniu na następny miesiąc za 

okres nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

§ 3.1. Ustala się dzienną stawkę za wyżywienie 

dziecka w wysokości: 

1) w Przedszkolu Samorządowym w Pruszczu – 3,50 zł 

(trzy posiłki); 

2) w Przedszkolu Samorządowym w Serocku – 3,00 zł 

(dwa posiłki). 

2. W przypadku nieobecności dziecka  

w przedszkolu, rodzicom (opiekunom prawnym) 

przysługuje odpis za wyżywienie, w wysokości 

ustalonej dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień 

nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia 

nieobecności dziecka z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za 

pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy 

absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej do godz. 8
30

 

w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

§ 4. Szczegółowe warunki pobytu dziecka  

w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń 

określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy 

rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem 

przedszkola, będąca załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty,  

o której mowa w § 2 ust. 2 za dzieci posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXV/251/09 Rady 

Gminy Pruszcz z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i punktach 

przedszkolnych prowadzonych przez gminę Pruszcz. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Zbigniew Jagła 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/900/09 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-

pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Na podstawie art. 18 pkt 19a, art. 89 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
1
 uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania pomocy 

stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start -  

II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa 

kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Ryszard Bober 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr126, 

poz. 857 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik  

do uchwały nr XXXVI/900/09 

Sejmiku Województwa 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

Regulamin 

przyznawania pomocy stypendialnej w ramach 

projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-

pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów 

tj. rekrutacji, warunki i tryb przyznawania oraz 

przekazywania stypendiów dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-

pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach 

projektu „Zdolni na start – II edycja” realizowanego  

w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu 

Województwa. 

2. Celem pomocy stypendialnej realizowanej  

w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” jest 

ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego 

szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk 

matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących 

się w województwie kujawsko-pomorskim, dla których 

trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju 

edukacyjnym, z zachowaniem zasad polityki równych 

szans, w tym równości płci. 

3. Obsługę programu stypendialnego wykonuje 

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwany dalej 

DSS.  

4. Stypendium przyznaje się na okres  

12 miesięcy, tj. od września 2009 r. do sierpnia 2010 r. 
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5. Miesięczna wysokość stypendium wynosi  

380 zł brutto. 

6. Liczbę stypendystów ustala Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownie do 

posiadanych środków finansowych w ramach projektu 

„Zdolni na start – II edycja”. 

7. Liczba stypendystów będzie ustalona  

z zachowaniem zasad polityki równych szans, w tym 

równości płci, tj. bez względu na płeć każdy uczeń 

będzie mógł na takich samych prawach ubiegać się  

o stypendium. 

 

§ 2. Warunki przyznania stypendium. 

1. Stypendia przyznaje się na wniosek ucznia. 

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu 

„Zdolni na start – II edycja”, zwany dalej „wnioskiem”, 

wypełnia się na formularzu dostępnym na stronie 

www.kujawsko-pomorskie.pl/zdolni2 poprzez generator 

wniosków, zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku. 

2. Wniosek przed złożeniem należy wydrukować i 

podpisać. W przypadku, gdy uczeń jest osobą 

niepełnoletnią, wniosek w jego imieniu podpisuje rodzic 

lub opiekun prawny. 

3. Ubiegający się o stypendium uczniowie muszą 

spełniać łącznie następujące kryteria: 

1) są uczniami publicznych bądź niepublicznych 

(mających uprawnienia szkoły publicznej) szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 

2) w ostatnim roku szkolnym uzyskali średnią ocen nie 

niższą niż: 

a) gimnazjaliści oraz uczniowie pierwszej klasy 

szkoły ponadgimnazjalnej: 4,5, 

b) uczniowie klas drugich i wyższych szkół 

ponadgimnazjalnych: 4,0; 

3) przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia 

uzyskany w 2008 r. w przeliczeniu na jedną osobę, 

obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. 

zm.), nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy 

członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 

(legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1166 zł; 

4) uzyskali w roku szkolnym 2007/2008 lub 2008/2009 

osiągnięcia w konkursach, turniejach lub 

olimpiadach szczebla przynajmniej wojewódzkiego 

organizowanych na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125); przez 

osiągnięcia rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty konkursu bądź uczestnika finału olimpiady 

bądź turnieju.  

4. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

może podjąć uchwałę o realizacji dodatkowego naboru. 

5. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy: 

1) terminowo złożą dokumenty rekrutacyjne: 

a) wniosek o przyznanie stypendium,  

b) kopię legitymacji uczniowskiej,  

c) świadectwo szkolne za poprzedni, ukończony 

rok nauki,  

d) zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni, 

ukończony rok nauki ze szkoły, która wystawiła 

świadectwo,  

e) wyniki egzaminu lub sprawdzianu zewnętrznego, 

który stanowił podstawę przyjęcia do gimnazjum 

lub szkoły ponadgimnazjalnej,  

f) zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia  

w olimpiadach, konkursach lub turniejach 

organizowanych na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 

i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125), przy czym 

zaświadczenie olimpijskie lub turniejowe zawiera 

podpis i pieczęć przewodniczącego komitetu 

głównego olimpiady lub turnieju, a zaświadczenie 

konkursowe zawiera m.in. numer zaświadczenia 

oraz podpis i pieczęć kuratora oświaty,  

g) indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia 

podpisany przez opiekuna dydaktycznego ucznia 

oraz dyrektora szkoły,  

h) oświadczenie o wysokości dochodu rodziny 

ucznia,  

i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Wszelkie kopie dokumentów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem. Dopuszcza 

się poświadczenie kopii dokumentów przez 

notariusza, dyrektora szkoły bądź upoważnionego 

pracownika DSS. 

Dokumenty rekrutacyjne podpisuje pełnoletni uczeń. 

Za ucznia niepełnoletniego dokumenty podpisuje 

rodzic bądź opiekun prawny; 

2) znajdą się na liście uczniów, którzy otrzymali 

największą liczbę punktów w ramach oceny 

dokonanej zgodnie z postanowieniami § 4; 

3) podpiszą w wyznaczonym terminie umowę 

stypendialną. 

6. Stypendium nie jest przyznawane za sukcesy  

i osiągnięcia sportowe albo artystyczne. 

7. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia 

jest opracowany przez opiekuna dydaktycznego ucznia 

we współpracy z uczniem bądź jego rodzicem lub 

opiekunem prawnym, związany z rozwojem uzdolnień, 

wiedzy i umiejętności ucznia, przy czym opiekun 

dydaktyczny jest nauczycielem zatrudnionym w szkole 

ucznia, sprawującym opiekę dydaktyczną nad 

uzdolnionym uczniem.  

 

§ 3. Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych. 

1. Wnioski składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pok. 

112A, 87-100 Toruń osobiście lub drogą pocztową 

w terminie do 2 października 2009 r.  

W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową 

obowiązuje data wpływu dokumentów do Kancelarii. 

2. Dokumenty należy składać w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem wniosek o stypendium, projekt 

„Zdolni na start – II edycja”, drogą pocztową bądź osobiście. 

3. W przypadku niekompletności, niejasności lub 

błędów w dokumentacji rekrutacyjnej, DSS pisemnie 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
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wzywa do uzupełnienia dokumentów. Termin 

uzupełnienia oraz poprawienia dokumentów 

rekrutacyjnych to 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

 

§ 4. Ustalenie prawa pierwszeństwa do stypendium. 

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają 

uczniowie o największej liczbie punktów 

rankingowych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. W celu ustalenia prawa pierwszeństwa do 

stypendium stosuje się następujące kryteria oraz zasady 

obliczania punktów rankingowych: 

1) kryterium I - średnia ocen z poprzedniego, 

ukończonego roku szkolnego; 

 

Tabela punktacji 

 

 

Średnia 

ocen 

Etap nauki 

uczeń klasy I 

gimnazjum 

uczeń klasy II lub III 

gimnazjum albo I klasy 

szkoły 

ponadgimnazjalnej 

uczeń klasy II lub 

wyższej szkoły 

ponadgimnazjalnej 

punkty punkty punkty 

4,00-4,24 - - 0 pkt 

4,25-4,49 - - 2 pkt 

4,50-4,74 0 pkt 2 pkt 4 pkt 

4,75-4,99 2 pkt 4 pkt 5 pkt 

5,00-5,49 4 pkt 5 pkt 6 pkt 

5,50-6,00 6 pkt 6 pkt 6 pkt 

 

2) kryterium II - średnia ocen z matematyki oraz 

wybranych dwóch przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych lub technicznych, przy czym: 

przedmioty matematyczno-przyrodnicze - matematyka, 

fizyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, 

przyroda, geografia, informatyka, 

przedmioty techniczne - technika, przedmioty 

kształcenia zawodowego ujęte w programie 

nauczania 

Tabela punktacji 

 

 

Średnia 

ocen 

Etap nauki 

uczeń klasy I 

gimnazjum 

uczeń klasy II lub III 

gimnazjum albo I klasy 

szkoły 

ponadgimnazjalnej 

uczeń klasy II lub 

wyższej szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Punkty punkty punkty 

do 3,99 0 pkt 0 pkt 0 pkt 

4,00-4,50 0 pkt 0 pkt 1 pkt 

4,51-5,00 2 pkt 2 pkt 3 pkt 

5,01-5,50 4 pkt 4 pkt 5 pkt 

5,51-6,00 6 pkt 6 pkt 6 pkt 

 

3) kryterium III - wyniki egzaminów i sprawdzianów 

zewnętrznych przeprowadzonych na koniec 

poprzedniego etapu edukacyjnego; 

Uczniowie szkół gimnazjalnych - punktuje się 

wyniki sprawdzianu z szóstej klasy szkoły podstawowej, 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - punktuje się 

wyniki części matematyczno-przyrodniczej 

egzaminu gimnazjalnego 

Tabela punktacji 

 

 

sprawdzian z szóstej klasy szkoły podstawowej - 

uczeń gimnazjum 

egzamin gimnazjalny – część matematyczno-

przyrodnicza – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 

wynik sprawdzianu 

(w punktach) 
Punkty 

wynik egzaminu – część 

mat-przyr (w punktach) 
punkty 

do 30 0 pkt do 30 0 pkt 

31-32 1 pkt 31-34 1 pkt 

33-34 2 pkt 35-38 2 pkt 

35-36 3 pkt 39-42 3 pkt 

37-38 4 pkt 43-46 4 pkt 

39-40 5 pkt 47-50 5 pkt 
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4) kryterium IV - osiągnięcia w olimpiadach, 

konkursach i turniejach 

Uczeń winien uzyskać w roku szkolnym 2007/2008 

lub 2008/2009 osiągnięcie w konkursie, turnieju lub 

olimpiadzie szczebla przynajmniej wojewódzkiego, 

organizowanym na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125). 

Przez osiągnięcia rozumie się:  

- uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu,  

- uczestnictwo w finale olimpiady bądź turnieju. 

Punkty przyznaje się tylko za dwa osiągnięcia. 

Pozostałe ewentualne osiągnięcia nie podlegają 

ocenie. 

Tabela punktacji osiągnięć konkursowych 

 

 finalista konkursu przedmiotowego laureat konkursu przedmiotowego 

priorytetowe 

przedmioty 

pozostałe 

przedmioty 

priorytetowe 

przedmioty 

pozostałe 

przedmioty 

osiągnięcie 

wskazane we 

wniosku jako 

pierwsze 

6 pkt 3 pkt 10 pkt 5 pkt 

osiągnięcie 

wskazane we 

wniosku jako 

drugie 

4 pkt 2 pkt 6 pkt 3 pkt 

 

Tabela punktacji osiągnięć olimpijskich i turniejowych 

 

 

uczestnik finału olimpiady lub turnieju laureat finału olimpiady lub turnieju 

priorytetowe 

przedmioty 

pozostałe 

przedmioty 

priorytetowe 

przedmioty 

pozostałe 

przedmioty 

osiągnięcie 

wskazane we 

wniosku jako 

pierwsze 

8 pkt 4 pkt 10 pkt 5 pkt 

osiągnięcie 

wskazane we 

wniosku jako 

drugie 

6 pkt 3 pkt 8 pkt 4 pkt 

 

5) kryterium V - miejsce zamieszkania ucznia 

Tabela punktacji 

Miejsce zamieszkania ucznia punkty 

gmina wiejska 3 pkt  

gmina miejsko-wiejska 3 pkt  

miasto do 25 tys. mieszkańców 3 pkt  

miasto pow. 25 tys. mieszkańców 0 pkt  

 

3. Łączna liczba punktów rankingowych jest sumą 

punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

4. W przypadku takiej samej liczby punktów,  

o prawie pierwszeństwa do stypendium decydować 

będzie kryterium I, a w dalszej kolejności kryterium III. 

 

§ 5. Ocena wniosków. 

1. DSS dokona oceny formalnej złożonych 

wniosków. 

2. Wnioski dostarczone po terminie, niekompletne, 

błędnie wypełnione oraz nie spełniające wymogów 

określonych w § 2 ust. 3 zostają odrzucone jako nie 

spełniające wymogów formalnych po bezskutecznym 

upływie terminu 7 dni do uzupełnienia wniosku zgodnie 

z § 3 ust. 3.  

3. DSS naliczy punkty rankingowe, o których 

mowa w § 4 wnioskom, które nie zostaną odrzucone na 

podstawie ust. 2, tzn. spełnią wymogi formalne. 

4. Komisja Stypendialna powołana uchwałą 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zweryfikuje poprawność naliczenia łącznej liczby 

punktów rankingowych, przygotuje i przedstawi 

Zarządowi listę stypendystów oraz listę rezerwową. 

Komisja stypendialna może złożyć uzasadnione wnioski 

o skreślenie z listy stypendystów, a także wnioski  

o przyznanie stypendium osobom z listy rezerwowej. 

5. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zatwierdzi listę stypendystów oraz listę rezerwową 

uczniów, którzy spełniają wymogi formalne w drodze 

uchwały. 

6. Lista stypendystów oraz lista rezerwowa 

uczniów, którzy spełniają wymogi formalne zostanie 

ogłoszona na stronie internetowej www.kujawsko-

pomorskie.pl/zdolni2 Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

7. Stypendium będzie przyznawane uczniom na 

podstawie niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej 

między Samorządem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego a stypendystą. 

 

§ 6. Wypłata stypendium. 

1. Decyzje o przyznaniu stypendium, o odmowie 

przyznania stypendium, o skreśleniu z listy 

stypendystów oraz decyzje o przyznaniu stypendium 
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osobom z listy rezerwowej uczniów, którzy spełniają 

wymogi formalne wydaje Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zatwierdzonej 

przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

listy stypendystów oraz listy rezerwowej. 

2. Stypendium przekazane będzie przelewami na 

wskazany w umowie stypendialnej rachunek bankowy. 

3. Stypendium będzie wypłacane w transzach  

w następujący sposób: 

1) pierwsza transza za okres wrzesień-grudzień 2009 r. 

– wypłata do końca grudnia 2009 r.; 

2) druga transza za okres styczeń-kwiecień 2010 r. – 

wypłata do końca kwietnia 2010 r.; 

3) trzecia transza za okres maj-sierpień 2010 r. – 

wypłata do końca sierpnia 2010 r. 

4. Utrata stypendium następuje w każdym z niżej 

wymienionych przypadków: 

1) stypendysta zmieni szkołę na szkołę znajdującą się 

poza obszarem województwa kujawsko-

pomorskiego; 

2) stypendysta zostanie skreślony z listy uczniów; 

3) w okresie wypłat stypendium opiekun dydaktyczny 

stypendysty wyrazi negatywną opinię odnośnie 

nauki bądź zachowania stypendysty; 

4) złożenia pisemnego oświadczenia stypendysty bądź 

rodzica/opiekuna prawnego o rezygnacji ze 

stypendium; 

5) stypendysta bądź jego rodzic/przedstawiciel 

ustawowy nie podpisze w wyznaczonym terminie 

umowy stypendialnej. 

5. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej  

z przesłanek określonych w ust. 4, stypendysta zostaje 

skreślony z listy stypendystów, a na jego miejsce 

wchodzi osoba z listy rezerwowej. Ukończenie nauki  

w szkole w okresie wypłat stypendium nie jest 

przyczyną utraty stypendium. 

6. Osoby z listy rezerwowej, które spełniają 

wymogi formalne, uzyskują prawo do stypendium na 

okres, na jaki stypendium zostanie przyznane.  

7. Województwo Kujawsko-Pomorskie może 

zażądać od stypendysty zwrotu nienależnie 

wypłaconego stypendium wraz z odsetkami liczonymi 

od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia 

zwrotu na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

8. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność 

środków na ten cel na rachunku Samorządu 

Województwa. 

 

§ 7. Opiekun dydaktyczny ucznia (stypendysty). 

1. Opiekun dydaktyczny, po wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo w programie stypendialnym, sprawuje 

opiekę dydaktyczną nad stypendystą. 

2. Jeśli opiekun dydaktyczny stypendysty jest inną 

osobą niż sporządzająca indywidualny plan rozwoju 

edukacyjnego ucznia, to może on w momencie 

podpisywania umowy zlecenia dostarczyć nowy 

indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia  

z adnotacją dyrektora szkoły, do której uczęszcza 

stypendysta wyjaśniającą przyczynę zmiany opiekuna. 

3. Podpis dyrektora szkoły pod indywidualnym 

planem rozwoju edukacyjnego ucznia jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody na sprawowanie opieki dydaktycznej 

nad stypendystą przez nauczyciela sporządzającego 

plan. 

4. Obowiązkiem opiekuna dydaktycznego jest 

pomoc stypendyście w realizacji założonego 

indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia 

oraz monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

Opiekun dydaktyczny sprawuje ponadto nadzór 

merytoryczny nad stypendystą oraz pomaga  

w wykorzystaniu stypendium przez stypendystę na cele 

edukacyjne. 

5. Po zakończeniu semestru zimowego (do  

15 marca 2010 r.) oraz letniego (do 15 sierpnia 2010 r.) 

opiekun dydaktyczny stypendysty, w porozumieniu  

z rodzicem lub opiekunem prawnym stypendysty, 

zobowiązany jest złożyć do DSS sprawozdanie  

z realizacji indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego stypendysty. 

6. Opiekun dydaktyczny stypendysty z tytułu 

wykonywanych obowiązków otrzymywać będzie na 

podstawie odrębnej umowy zlecenia wynagrodzenie  

w wysokości 80 zł brutto za każdy miesiąc, za który 

przysługuje stypendyście stypendium. 

7. Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego płatne 

będzie w tym samym okresie, jak wypłata stypendium. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium wraz  

z załącznikami, wzór indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego ucznia, wzór sprawozdania z realizacji 

indywidualnego plan rozwoju edukacyjnego ucznia, 

wzór umowy stypendialnej oraz wzór umowy zlecenia  

z opiekunem dydaktycznym stypendysty ustala Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie 

uchwały. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/913/09 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1590)
1
, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia  

21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.  

Nr 31, poz. 130)
2
 uchwala się, co następuje;  

 

§ 1. W uchwale nr 444/2000 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 

2000 r. w sprawie ustalenia wzoru herbu, flagi  

i sztandaru oraz innych insygniów Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2000 r. 

Nr 78, poz. 618), wprowadza się następujące zmiany:  

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: „Opis flagi 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Flaga ma postać płata składającego się z trzech 

poziomych, równoległych pasów: (od góry) 

czerwonego, białego i czarnego, o zróżnicowanej 

szerokości wyrażającej się stosunkiem 1,25/5: 2,5/5: 

1,25/5. Stosunek szerokości do długości płata flagi 

wynosi 5: 8.”; 

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: „Opis sztandaru 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Płat sztandaru w kształcie kwadratu o boku 100 cm 

wykonany dwustronnie z tkaniny umocowany jest 

do drzewca. Trzy boki płata sztandaru poza bokiem 

przydrzewcowym, obszyte są frędzlą złotą  

o szerokości 5 cm. Na stronie głównej płata znajdują 

się trzy pasy równoległe o barwach (od góry) 

czerwonej, białej i czarnej o zróżnicowanej 

szerokości wyrażającej się stosunkiem 1,25/5: 2,5/5: 

1,25/5. W środkowym białym pasie znajduje się 

godło herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

w górnym pasie czerwonym znajduje się napis 

WOJEWÓDZTWO, natomiast w dolnym pasie 

czarnym znajduje się napis KUJAWSKO-

POMORSKIE. Litery napisów majuskulne 

haftowane srebrnym szychem. Na stronie odwrotnej 

płata barwy srebrzysto białej znajduje się wieniec ze 

stylizowanych liści laurowych haftowany złotym 

szychem. W narożnikach płata sztandaru 

umieszczone są cztery tarcze z herbami 

historycznych ziem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w porządku od góry: Kujaw, Ziemi 

dobrzyńskiej, Wielkopolski i Prus Królewskich. 

Opisy herbów: 

1. Herb Kujaw: na tarczy dwudzielnej w słup  

w polu prawym czerwonym połulew wspięty srebrny, 

w polu lewym srebrzysto białym połuorzeł czarny. 

2. Herb Ziemi Dobrzyńskiej: na tarczy jednolitej 

czarnej głowa brodata wprost w złotej koronie otwartej 

ze złotymi rogami i takimże kołnierzu w kształcie 

korony na opak. 

3. Herb Wielkopolski: na tarczy o polu szachowym 

srebrno-czerwonym głowa bawołu czarna ukoronowana 

wprost ze złotym kolcem w nozdrzach. 

4. Herb Prus Królewskich: na tarczy jednolitej 

srebrzysto białej orzeł czarny z koroną na szyi 

i wyrastającym z niej ramieniem zbrojnym w miecz 

w kolorze stalowym. Dziób, język i pazury orła złote. 

W środku wieńca znajduje się napis łaciński o treści: 

UNITAS DURAT. Litery napisu majuskulne, 

haftowane złotym szychem. 

Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna sirocco 

w barwie naturalnej o długości 250 cm i średnicy 

40 mm. Zwieńczone jest grotem w postaci godła 

województwa wykonanym w metalu o wysokości 

17 cm, osadzonym na tulei o wysokości 10 cm. Godło 

i tuleja wykonane są z żółtego metalu. Od dołu drzewce 

zakończone jest stopką wykonaną również z żółtego 

metalu o wysokości 10 cm. Drzewce jest dwudzielne 

łączone na wysokości dolnego brzegu płata sztandaru 

tuleją o wysokości 15 cm. 

Tuleja pod grotem sztandaru przewiązana jest  

w kokardę szarfą w barwach narodowych z nałożonymi 

herbami należących do niego powiatów. Końce szarfy 

o długości 85 cm obszyte są złotą frędzlą o długości 

5 cm.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa.  

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Grzegorz Schreiber 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875,  

Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 216, poz. 1370. 

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,  

Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353. 
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UCHWAŁA Nr XXIX/169/2009 

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA 

 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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. 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), art. 36, art. 43 ust. 1, art. 53a ust. 2, art. 60 

ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,  

Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, 

Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, 

poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1. Likwiduje się Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej zwany w dalszej 

części uchwały „Zakładem”. 

 

§ 2. Osobom korzystającym dotychczas ze 

świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu dalsze 

nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego 

ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania  

i jakości zapewni Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie 

Biskupiej w zakresie: 

1) poradni medycyny rodzinnej w Dąbrowie Biskupiej, 

Radojewicach i Parchaniu; 

2) poradni ginekologiczno-położniczej w Dąbrowie 

Biskupiej; 

3) poradni stomatologicznej w Dąbrowie Biskupiej; 

4) gabinetu zabiegowego w Dąbrowie Biskupiej, 

Radojewicach i Parchaniu; 

5) punktu szczepień w Dąbrowie Biskupiej. 

 

§ 3.1. Zagospodarowanie mienia użytkowanego 

przez likwidowany Zakład będzie polegać na: 

1) przekazaniu nieruchomości stanowiących ośrodek 

zdrowia w Radojewicach i Parchaniu w dzierżawę 

na okres 10 lat, a w Dąbrowie Biskupiej na okres  

4 lat Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie 

Biskupiej; 

2) sprzedaży, wydzierżawieniu lub użyczeniu 

pozostałych składników majątkowych podmiotowi, 

o którym mowa w pkt 1. 

2. Mienie określone w ust. 1, które nie zostanie 

przejęte przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej 

podlegać będzie sprzedaży lub wydzierżawieniu. 

 

§ 4.1. Likwidator Zakładu zostanie powołany przez 

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia. 

2. Do zadań likwidatora należy w szczególności: 

1) inwentaryzacja majątku Zakładu; 

2) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji  

i na dzień jej zakończenia; 

3) zaspokojenie wierzycieli; 

4) dokonanie czynności prawnych wobec pracowników 

Zakładu; 

5) wykreślenie Zakładu z właściwych rejestrów. 

  

§ 5. Zobowiązania i należności Zakładu po jego 

likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami 

gminy Dąbrowa Biskupia. 

 

§ 6.1. Otwarcie likwidacji Zakładu ustala się na 

pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu wejścia 

w życie niniejszej uchwały. 

2. Zakończenie czynności likwidacyjnych Zakładu 

ustala się na pierwszy dzień miesiąca następującego po 

upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

uchwały. 

 

§ 7. Z dniem zakończenia likwidacji pracodawcą 

pracowników Zakładu staje się w trybie art. 23
1
 

Kodeksu pracy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy 

Dąbrowa Biskupia. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Mirosława Kozińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1377 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 – 3190 – Poz. 1378 
 

1378 

 
1378 

INFORMACJA  

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY  

z SIEDZIBĄ w POZNANIU 

 z dnia 7 lipca 2009 r. 

  
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-38(8)/2009/766/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla 

ciepła Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz 

obrót ciepłem. 

Zgodnie z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 47  

ust. 3 pkt 2 i ust. 4 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 oraz z 2009 r. Nr 3,  

poz. 11 i Nr 69, poz. 586),  

 

informuję, co następuje: 

 

w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki podjął decyzję nr OPO-4210-

38(8)/2009/766/V/AgS 

 

Decyzja 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2  

pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy  

z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.  

z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, 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, Nr 227, poz. 1505 oraz  

z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz  

w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,  

poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,  

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.  

Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 

oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) po rozpatrzeniu 

wniosku z 28 maja 2009 r., uzupełnionego pismami  

z 29 czerwca i 7 lipca 2009 r., Zakładów Chemicznych 

ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 

posiadających numer identyfikacji podatkowej: (NIP) 

554-031-04-16, zwanych w dalszej części decyzji 

„Przedsiębiorstwem” 

 

postanawiam 

 

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez 

Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 

decyzji na okres do 31 sierpnia 2010 r. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 

posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję – 

decyzja nr PCC/182/766/U/1/98/MS z 6 października 

1998 r. ze zmianami oraz na obrót ciepłem – decyzja  

nr OCC/59/766/U/1/98/MS z 6 października 1998 r. 

ze zmianami, 29 maja 2009 r. zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 

taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. 

 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo 

energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 

posiadające koncesje na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania  

i dystrybucji ciepła 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 m. in. ustalanie okresu obowiązywania 

taryfy. 

 

W trakcie postępowania administracyjnego, na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne 

oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  

z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, 

poz. 1423), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem 

taryfowym”. 

 

Stawki opłat ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo 

na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej, zaplanowanych dla 

pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie 

porównywalnych kosztów poniesionych przez 

Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12  

ust. 2 rozporządzenia taryfowego).  

 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej, ponieważ Przedsiębiorstwo  

w okresie stosowania taryfy nie planuje przyłączania 
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nowych odbiorców ciepła. Jeżeli wystąpi taka potrzeba 

Przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej 

zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 

 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie 

z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

 

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji*. 

 

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

Dyrektor  

Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu 

Irena Gruszka 

 

*pouczenie pominięto 
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załącznik 

do decyzji nr OPO-4210-38(8)/2009/766/V/AgS Prezesa URE z 7 lipca2009 r. 

 

TARYFA 

DLA CIEPŁA 

 

Zakłady Chemiczne 

Zachem S.A. w Bydgoszczy 

 

Część I 

Objaśnienia pojęć i skrótów 
 

1) ustawa – ustawa z dnia 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 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586); 

2) rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92); 

3) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,  

poz. 1423); 

4) sprzedawca – Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz; 

5) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; 

6) wytwórca – PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz; 

7) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

8) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze 

źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

9) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek 

zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje  

z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

 10) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika 

ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

 11) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

 12) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

 13) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń 

służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 

należności z tytułu dostarczania ciepła,  

 14) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi 

w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest 

niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,  

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

 

Część II 

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 

 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji 

udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie: 

1) przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/182/766/U/1/98/MS z 6 października 1998 r. ze zm.,  

2) obrotu ciepłem – decyzja nr OCC/59/766/U/1/98/MS z 6 października 1998 r. ze zm. 

 

Część III 

Podział odbiorców na grupy 

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono jedną grupę odbiorców. 

Grupa I – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła wytwórcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy.  

 

Część IV 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
 

1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 
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Lp. Rodzaje stawek opłat netto brutto 

1. 

Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową 

- roczna zł/MW/rok 

- rata miesięczna zł/MW/m-c 

 

19.975,00 

1.664,58 

 

24.369,50 

2.030,79 

2. 
Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową  

zł/GJ  
3,93 4,79 

 

W przedstawionych stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 

Sprzedawca oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje w rozliczeniach z odbiorcami opłaty za dostarczone ciepło 

według cen ustalonych przez wytwórcę ciepła: 

- ceny za zamówioną moc cieplną,  

- ceny ciepła,  

- ceny nośnika ciepła. 

2. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączania nowych 

odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej 

zatwierdzenie. 

 

Część V 

Zasady ustalania stawek opłat 
 

Stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad 

określonych w § 21 rozporządzenia taryfowego. 

 

Część VI 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę 

warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła 

albo w umowie kompleksowej,  

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,  

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,  

- nielegalnego poboru ciepła,  

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

 

Część VII 

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 
 

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 

od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed 

wprowadzeniem nowych stawek opłat. 

3. O zmianach cen wprowadzonych przez wytwórcę sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 

14 dni przed wprowadzeniem nowych cen. 

 

Członek Zarządu Prezes Zarządu 

Arkadiusz Dąbrowski Konrad Mikołajski 
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