Projekt
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018 póz. 984, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 póz. 2077, z 2018 póz. 984, 1000,
1366, 1669 i 1693), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:

45.096.463,63

- w tym:
-bieżące

42.165.156,51

- w tym z UE

30.480,00

- majątkowe

2.931.307,12

-wtymzUE

1.897.307,12

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :
1) dochody własne

14.676.392,88

2) subwencje

15.486.070,00

3) dotacje

14.934.000,75

- zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. l. Wydatki budżetu gminy w wysokości:

45.096.463,63

- w tym:

- wydatki bieżące

39.656.377,18

- wydatki majątkowe

5.440.086,45

- w tym na programy z udziałem środków z UE

2.336.796,45

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :
1) wynagrodzenia i pochodne

15.042.485,00

2) dotacje

1.700.621,55

3) obsługę długu

300.000,00

- zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.743.000,00 związane z zaciągnięciem kredytu
długoterminowego na spłatę rat, które przypadają w roku 2019, tj. kwoty 1.743.000,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 3.
§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 1.743.000,00 które zostaną sfinansowane
z zaciągniętego kredytu - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
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§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami - dochody w wysokości 10.969.335,63 wydatki w wysokości 10.969.335,63, zgodnie
z załącznikiem nr 5 i 6.
§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie 2.165.340,00 i wydatki w kwocie 2.165.340,00zgodnie z załącznikiem nr 7 .
§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 5.440.086,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, co
obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie
z załącznikiem nr 9.

1.837.731,55 zgodnie

§9.1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 200.000,00
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 200.000,00,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
1.884.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki
samorządu terytorialnego w wysokości 19.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12
§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 13
§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych,zaciąganych na:
2.000.000,00

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie

- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłat w 2019 r. w kwocie 1.743.000,00
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- l/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00
- 2/ zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w kwocie 1.743.000,00 na spłatę zobowiązań
zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie 1.743.000,00 zł

z tytułu

1.743.000,00

- 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie

- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 51 przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu
terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem l stycznia
2019 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 10% rocznego funduszu płac.
§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :
- l / rezerwę ogólną w kwocie 140.000,00
- 21 rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
98.000,00
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszynoraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.
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PLAN DOCHODÓW
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr
Dział

Rozdział

Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.05.2019

Paragraf

600

60016
0490
758

Treść
Transport i łączność

724000,00

2226,00

726 226,00

Drogi publiczne gminne

724 000,00

2 226,00

726 226,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

100 000,00

2 226,00

102226,00

15902721,00

-416651,00

15486070,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

9528449,00

-416651,00

9111798,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 528 449,00

-416651,00

9111798,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

124731,00

-124731,00

0,00

Pozostała działalność

124731,00

-124731,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

124731,00

-124731,00

0,00

Kultura fizyczna

43200,00

- 39 700,00

3 500,00

Pozostała działalność

43 200,00

- 39 700,00

3 500,00

0,00

3 500,00

3 500,00

43 200,00

- 43 200,00

0,00

45675319,63

- 578 856,00

45 096 463,63

Różne rozliczenia
75801
2920

921

92195
6258
926

92695

Po zmianie

Zmiana

Przed zmianą

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

Razem:
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PLAN WYDATKÓW
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr
Dział

Rozdział

Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.05.2019

Paragraf

754
75412
4210
4219
4220

6050
6060
801

80101

4010

80104
4330
80110

4010

80195
6060
852

85215
3110
921

92195
6050
6058
6059
6060
926

92695
4210
6050

Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Przedszkola
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

BeSTia
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Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

300000,00
300 000,00
40 000,00
0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
11 620 801,55
6 873 263,40
4 190337,40
1 984419,00

-60 000,00
-60 000,00
-2 580,00
1 080,00
1 500,00
-50 000,00
-10000,00
-140 000,00
-100000,00
-100 000,00
80 000,00

240 000,00
240 000,00
37 420,00
1 080,00
1 500,00
50 000,00
40 000,00
11 480801,55
6 773 263,40
4 090 337,40
2064419,00

150000,00

80 000,00

230 000,00

1 301 684,15
800 000,00
100 000,00
100000,00
2 505 042,89
202 218,89
202 174,98

-80 000,00
-80 000,00
-40 000,00
-40 000,00
-80000,00
-80 000,00
-80 000,00
-196026,00
-196026,00
-20 000,00
-124731,00
-71 295,00
20 000,00
-102830,00
-102830,00
3 500,00
-106330,00

1 221 684,15
720 000,00
60 000,00
60 000,00
2 425 042,89
122218,89
122 174,98
2152000,00
1 057 000,00
525 000,00
0,00
0,00
20 000,00
863 160,00
73 500,00
3 500,00
70 000,00

2 348 026,00
1 253 026,00
545 000,00
124731,00
71 295,00
0,00
965 990,00
176 330,00
0,00
176 330,00
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Razem:
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45 675 319,63 |

-578 856,00 |

45 096 463,63
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Zał. Nr 3 do projektu Uchwały Nr
PLAN

FINANSOWY

/..../19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.05.2019 r.
INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2019 ROK

Dział

Rozdz.

Zadanie inwestycyjne

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz
dokończenie budowy zbiornika retencyjnego we
Władysławowie
- Modernizacja II etap ul. Nadnoteckiej - oraz dokończenie
modernizacji ul. Sienkiewicza i ul. Krótkiej
- projekt przebudowy i przebudowa ul. Parkowej
- Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec
- przebudowa drogi nr 130103C w m. Nowe Dąbie
- zakup działki na poszerzenie ul. Parkowej

600

60016

700

70095

750
754

75023
75412

801
851

80195
85111

900

90001

Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i
rewitalizacja terenów przyległych
Zakup kserokopiarki
Zakup motopompy i samochodu typu bus
Modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i
bramą wjazdową
Zakup pomocy dydaktycznych
Dofinansowanie zakupu urządzenia dla Szpitala
Powiatowego w Żninie

Nakłady
planowane
na 2019 r.

Środki własne
Gminy

200.000,00

200.000,00

380.000,00

380.000,00

220.000,00
300.000,00
700.000,00
1.020,00

220.000,00
220.000,00
156.000,00
1.020,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00
40.000,00

30.000,00
40.000,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00
5.870,00

60.000,00
5.870,00

2.284.596,45

542.619,33

52.200,00

12.370,00

6057 i
6059

1. Budowa II 'filtracji wody stacji uzdatniania wody w
Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II
z czego § 6057 1.741.977,12 i § 6059 542.619,33
2. Wykonanie projektu Budowa kanalizacji w Łabiszynie etap III - par. 6057 - 39.830,00 i par. 6059 - 12.370,00

6050

3. Studium wykonalności do III etapu kanalizacji

20.600,00

20.600,00

6050

4. Projekt na IV etap kanalizacji Łabiszyn-Zdziersk

20.800,00

20.800,00

921

92195

926

92601
92605

- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej,
- modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza
- zakup sprzętu nagłaśniającego
- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego
- modernizacja Stadionu Miejskiego
- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego
w Łabiszynie
- Budowa siłowni - work out

25.000,00
500.000,00
20.000,00
130.000,00
213.395,00

25.000,00
500.000,00
20.000,00
130.000,00
213.395,00

16.605,00
70.000,00

16.605,00
70.000,00

92695

Razem wydatki inwestycyjne - 5.440.086,45 zł, z czego
- środki własne 3.034.279,33
-środki europejskie-III etap - 39.830,00 i II etap- 1.741.977,12
- środki z Urzędu Marszałkowskiego 80.000,00 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego - 544.000,00 zł
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Uzasadnienie
Dochody
1. W związku z podpisaniem umowy darowizny z NOYAGO Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w Wawrzynakch
w kwocie 3.500,00 zł na działania związane z aktywizacją społeczeństwa z sołectwa Jabłówko zwiększa się
plan w rozdziale 92695 § 0960.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 0490 o kwotę 2.226,00 zł - na podstawie wykonania
dochodów wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31.03.2019 r.
3. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostecznej kwocie subwencji ogólnej na 2019 r.
zmniejsza się kwotę części oświatowej o 416.651,00 zł.
4. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. rezyguje się z realizacji
inwestycji wspólfinansowanej ze środków europejskich pn. Wyposażenie budynku wozowni w sprzęt
nagłośnieniowy - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92195 § 6258 o kwotę 124.731,00 zł.
5. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. rezyguje się z realizacji
inwestycji wspólfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności
w Smerzynie - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92695 § 6330 o kwotę 43.200,00 zł
Wydatki
1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4210 o 3.500,00 zł - wydatki związane z przyjęciem
darowizny dla sołectwa Jabłówko.
2. W związku z porozumieniem pod nazwą "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych" zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4219 w kwocie
1.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 ubrań specjalnych dla OSP w Łabiszynie i Lubostroniu - udział
własny gminy w zakupie.
3. W planie wydatków w rozdziale 92195 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup
sprzętu nagłaśniającego" w kwocie 20.000,00 zł oraz o 20.000,00 zł zmniejsza się wysokość inwestycji
dotyczącej rozbudowy infrastruktury na wyspie Parkowej.
4. Po analizie planów wydatkowych dotyczących opłat za przeszkolą poza terenem gminy Łabiszyn
zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 80.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie
plan w 85215 § 3110 o tę kwotę.
5. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. zmniejsza się plan wydatków
w następujących rozdziałach:
- 75412 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł i § 6060 o kwotę 10.000,00 zł
- 80101 § 4010 o kwotę 100.000,00 zł
-80110 §4010 o kwotę 80.000,00 zł
- 80195 § 6060 o kwotę 40.000,00 zł
- 92195 § 6058 o 124.731,00 i § 6059 o 71.295,00 zł
- 92695 § 6050 o 106.330,00 zł
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z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia

2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Łabiszyna
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zarządzenie porządkowe Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 kwietnia 2019 r. Nr 0050.15.2019
w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napehliania basenów
na terenie gminy Łabiszyn.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. l. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabiszyn.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Łabiszynie zgodnie z powołaną podstawą prawną zatwierdza na najbliższej sesji zarządzenia
porządkowe wydawane przez Burmistrza Łabiszyna.
W niniejszym przypadku Burmistrz Łabiszyna przedstawił do zatwierdzenia zarządzenie porządkowe z dnia
30 kwietnia 2019 r. Nr 0050.15.2019 w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych,
terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Łabiszyn. Po analizie zainstaniałego stanu
faktycznego i prawnego wynika, że wydanie zarządzenie porządkowego we wskazanym zakresie było
uzasadnione.
Należy się zgodzić ze stanowiskiem, że uchwała zatwierdzająca zarządzenie porządkowe wydane przez
Burmistrza Łabiszyna posiada taki sam charakter jak ten akt, w związku z tym zastosowanie do niego mają
art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1523, z późn. zm.) - stąd ogłoszenie i wejście w życie niniejszej
uchwały następuje na zasadach przewidzianych dla przepisów porządkowych (por. Rozstrzygnięcie Nadzorcze
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2012 r. NK-N3.4131.21.2012.DC). Z uwagi na to, że przepisy
porządkowe już obowiązują, to nie ma zagrożenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 w/w ustawy i nie ma tym
samym potrzeby skracać podstawowego 3-dniowego okresu vacatio legis.
Wobec tego zasadnym jest podjąć niniejszą uchwalę.

Proiekt
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia

2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/129/16 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
póz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie nr XVI/129/16 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn w następujący sposób:
1) dodaje się na stronie 86 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminny Łabiszyn tabelę w brzmieniu:
Termomodernizacja budynków byłych stajni, wozowni mieszczących pomieszczenia gastronomiczne
i administracyjne, zaplecze gospodarcze i magazyny:
-ocielenie ścian zewnętrznych na poddaszach,
-ocieplenie dachu na poddaszach,
-ocieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami,
-przebudowa wraz z regulacją hydrauliczną instalacji C.O.
Założenia:
-szacowana
-szacowana
-szacowana
-szacowane

liczba budynków objętych działaniem: 2,
redukcja CO2: 32,25 Mg COJrok, tj. 41,06 %,
redukcja zużycia energii o 386,96 G J/rok, tj. 37,4%,
koszty: 660 000 zł;

W wyniku podjętych ww. działań nastąpią również oszczędności w kosztach na poziomie około 18 502 zł/rocznie.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

PAŁAC LUBOSTROŃ

SZACOWANA REDUKCJA CO2: 32,25 Mg CO2
SZACOWANA REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII: 386,96 GJ/rok
SZACOWANE KOSZTY: 660 000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Idzi Kat
Id: B6CA1998-2B24-4F31-9502-F60EDOFEDC28. Projekt
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Uzasadnienie
W odpowiedzi na wniosek dotyczący objęcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn
działań inwestycyjnych, polegających na termomodernizacji budynków byłych stajni i wozowni zjadających
się w kompleksie pałacowo-parkowym w Lubostroniu, spełniając założenia w/w Planu, poprzez
podniesienie efektywności energetycznej i organicznie emisji CC>2 zasadne jest podjęcie przedmiotowej
uchwały.
Celem realizacji uchwały jest umożliwienie pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie ww.
inwestycji ze środków RPO WK-P działanie 3.3.
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Proiekt
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia

2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny Noteci
Na podstawie art. 241 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. póz. 2096 i póz. 1629 oraz z2019r. póz. 2019 i póz. 730) w zw. z art. 43 i art. 44 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. póz. 1614, póz. 2244 i póz. 2340) oraz
wniosku Stowarzyszenia "Molinia", uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się wniosku w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny
Noteci.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łabiszynie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 25 marca 2019r. wpłynął do Rady Miejskiej w Łabiszynie wniosek w sprawie utworzenia zespołu
przyrodniczo-kraj obrazowego obejmującego część gruntów doliny rzeki Noteć na odcinku od Obielewa do
Łabiszyna. Wniosek został przekazany do Komisji Skarg, wniosków i petycji. Komisja stwierdziła, że
wniosek jest bezzasadny i z tym samym zaproponowała Radzie jego nieuwzględnienie.
Przedmiotowy wniosek choć stanowi swego rodzaju opracowanie, to w swojej treści zawiera jedynie
ogólnikowe informacje. Zaproponowany zespół przyrodniczo-kraj obrazo wy ma przebiegać przez wiele
nieruchomości stanowiących własność różnych podmiotów, w związku z tym przy jego utworzeniu należy
również brać pod rozwagę interesy takich osób (w tym interesy właścicieli nieruchomości sąsiednich).
Powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż zespół przyrodniczo-kraj obrazo wy obwarowany może być
określonymi zakazami, które w sposób istotny mogą ograniczyć prawo własności do konkretnych
nieruchomości np. poprzez ich zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową, czy też wykorzystywanie na
cele rolnicze. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt II
OSK 1053/10: „W sytuacji, gdy utworzenie zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego głęboko ingeruje
w prawo własności niezbędnym jest szczegółowe wykazanie, iż na danej konkretnej działce znajdują się
szczególnie cenne i wymagające ochrony wartości przyrodnicze. Poprzestanie jedynie na ogólnikowym
stwierdzeniu, iż wartości takie występują na całym obszarze zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego jest
niewystarczające, mając na uwadze to, że przedmiotową uchwałę o ustanowieniu zespołu przyrodniczokraj obrazowego, mają prawo skarżyć do sądu administracyjnego wszyscy właściciele nieruchomości
objętych tą uchwałą". Niestety - jak wyżej wspomniano - przedmiotowy wniosek jedynie ogólnikowo
przedstawia, co ma być przedmiotem ochrony, natomiast w żaden sposób nie uzasadnia, dlaczego ma zostać
utworzony na tej i na tej nieruchomości (działce).
Warto również podnieść, że utworzenie zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego należy do wyłącznej
kompetencji rady gminy i to ten organ decyduje, czy w ogóle przystępować do podjęcia uchwały w tym
zakresie. Niemniej w związku z tym, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiają
obywatelom oraz wszelkich instytucjom składanie wniosków w trybie art. 241, to Rada Miejska
w Łabiszynie zobowiązana była do jego rozpatrzenia w ramach tej procedury.
W związku z powyższym przedłożenie niniejszego projektu jest w pełni uzasadnione.
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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia

roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 3, w związku z art. 91d ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 967, 2245, z 2019 r. póz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15,
art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2019 r. póz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i nauczycielom
pełniącym obowiązki kierownicze w ich zastępstwie, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela lub określony zgodnie z § 3 niniejszej uchwały
i ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy liczba godzin
obowiązkowego wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
do 5 godzin

1.

Dyrektor zespołu szkół

2.

Wicedyrektor zespołu szkół

do 6 godzin

3.

Wicedyrektor zespołu szkół ds. wychowania

do 6 godzin

przedszkolnego
4.

Kierownik szkoły filialnej

do 7 godzin

§ 2. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, o których mowa w § l odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi
pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnić to stanowisko.
§ 3. 1. Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela:

1.

Nauczyciel logopeda

Tygodniowy
obowiązkowy wymiar
godzin zajęć
20 godzin

2.

Nauczyciel pedagog

20 godzin

3,

Nauczyciel psycholog

20 godzin

Lp.

Stanowisko

2. Wymiar, o którym mowa w ust. l określa się w pełnych godzinach tak, że czas zajęć do 0,49
godziny włącznie pomija się, a wielkość od 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny.
3. Godziny realizowane powyżej ustalonego, zgodnie z ust. l tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, stanowią godziny ponadwymiarowe w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 967, 2245, z 2019 r. póz. 730).
4. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego
nauczyciela.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/236/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 11 października 2017
roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
organ prowadzący szkołę określa nauczycielom pełniących stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3
oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin: pedagogów,
psychologów, logopedów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

