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1441
UCHWA£A Nr 172/XXI/08 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995
roku o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z
1997 r. Nr 88, poz. 554; Nr 121, poz. 770; z 1999 r. Nr 96,
poz. 1107; z 2003 r. Nr 229, poz. 2274) Rada Miejska
w remie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê na terenie gminy rem strefy wolne od
dymu tytoniowego, obejmuj¹ce obszar przystanków
autobusowych i placów zabaw dla dzieci.
2. Przez obszar przystanku autobusowego rozumie siê
teren, na którym usytuowana jest wiata autobusowa oraz
obszar 5 metrów od wiaty lub od s³upka przystankowego.

§2. Wprowadza siê obowi¹zek oznaczenia przystanków
autobusowych oraz placów zabaw na terenie gminy naklejkami lub tabliczkami z napisem Strefa wolna od dymu tytoniowego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Katarzyna Sarnowska

1442
UCHWA£A Nr XXV/118/2008 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, a tak¿e wysokoæ, szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 30, ust. 6, 10 i
10a oraz art. 54, ust. 7 w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674, Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.
1600, Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr

102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1269) oraz art.
4 ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska
uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê regulamin dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Trzemeszno okrelaj¹cy wysokoæ dodatków i innych sk³adników
wynagrodzenia
nauczycieli
oraz
szczegó³owych
warunków ich przyznawania, a tak¿e wysokoæ, szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.
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ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Regulamin okrela w szczególnoci:
1. wysokoæ stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich przyznawania;
2. szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê
lat;
3. szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw;
4. warunki i wysokoæ wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze;
5. wysokoæ i szczegó³owe zasady przyznawania oraz wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. Karcie nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
2. rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43,
poz. 293 i z 2007 r. Nr 56, poz. 372);
3. szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, zespó³ szkó³,
przedszkole prowadzone przez Gminê Trzemeszno;
4. nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawcê i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w pkt 3;
5. dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 3;
6. klasie  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ oddzia³;
7. grupie  nale¿y przez to rozumieæ grupê uczniów, która
powsta³a w wyniku podzia³u klasy na grupy na zajêciach
okrelonych w przepisach o ramowych planach nauczania
oraz zgodnie z tymi przepisami;
8. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w §2 ust. 1 rozporz¹dzenia;
9. dodatku  nale¿y przez to rozumieæ kwotê przys³uguj¹cego
dodatku zaokr¹glonego do pe³nych z³otych w ten sposób,
¿e kwotê do 0,49 z³otych pomija siê, a kwotê od 0,50 z³
zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

§4. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepe³nym wymiarze czasu pracy poszczególne sk³adniki wynagrodzenia
przys³uguj¹ w czêci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy
szczególne nie stanowi¹ inaczej.
2. W razie zastêpowania nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin
pracy za faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin
ponadwymiarowych.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§5. 1. Nauczycielowi przyznaje siê dodatek za wys³ugê lat
na zasadach okrelonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
3. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki tego dodatku nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
4. Dodatek przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci w pracy
z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytu³u wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
5. Dodatek wyp³aca siê w okresach miesiêcznych
z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny
§6. 1. Ustala siê ³¹czn¹ pulê rodków finansowych
przeznaczonych na wyp³atê dodatków motywacyjnych
w poszczególnych szko³ach mno¿¹c liczbê zatrudnionych
w szkole nauczycieli w wymiarze co najmniej 0,5 etatu przez
60 z³ i dla dyrektorów szkó³  mno¿¹c liczbê osób sprawuj¹cych funkcjê dyrektora przez 200 z³.
2. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego
po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i winien byæ zró¿nicowany w zale¿noci od spe³niania kryteriów, o których mowa w ust. 4.
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4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela i jego wysokoci uwzglêdnia siê:

5. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê w okresach miesiêcznych z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów;
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ
zwi¹zanych z procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci
za w³asn¹ edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych
i spo³ecznych;
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;
5) aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc spo³eczn¹;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych;
7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych;
8) opieka nad samorz¹dem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole;
9) inicjowanie i przeprowadzanie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem
sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagaj¹cymi;
13) podejmowanie inicjatyw i realizowanie zadañ istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.
§7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 100 z³.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dla dyrektora
nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 40% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oraz okres jego
przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków,
o których mowa w §6 ust. 4, dla nauczycieli ustala dyrektor,
dla dyrektorów Burmistrz Miasta i Gminy.

ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek
funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo
klasy;
2) nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê:
a) opiekuna sta¿u;
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Burmistrz Miasta i Gminy, a dla nauczyciela, w tym dla
wicedyrektora lub nauczyciela zajmuj¹cego inne kierownicze
stanowisko  dyrektor szko³y.
§9. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko okrelone w §8 regulaminu przys³uguj¹ dodatki funkcyjne
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. dyrektorowi przedszkola

 od 700 do 800 z³;

2. dyrektorowi szko³y licz¹cej do 7 oddzia³ów
 od 600 do 800 z³;
3. dyrektorowi szko³y licz¹cej powy¿ej 7 oddzia³ów
 od 800 do 1.000 z³;
4. wicedyrektorowi szko³y

 od 400 do 600 z³;

5. wychowawcy klasy

 55 z³;

6. opiekunowi sta¿u

 50 z³.

§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego
lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V
Dodatki za warunki pracy
§11. 1. Nauczycielowi przys³uguje miesiêczny dodatek
za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub
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szkodliwych dla zdrowia warunkach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
§12. Nauczycielom przys³uguj¹ miesiêczne dodatki za trudne warunki pracy:
1) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych
przys³uguje dodatek w wysokoci 25% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania;
2) nauczycielom szkó³, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kszta³cenia
specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ z uczniem godzinê
nauczania.
3) nauczycielom szkó³, którzy prowadz¹ zajêcia dydaktycznowychowawcze w klasach lub grupach, w których przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kszta³cenia
specjalnego i nauczycielom przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w przedszkolach i szko³ach, w których przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie o niepe³nosprawnoci przys³uguje dodatek w wysokoci 10% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ z klas¹ lub grup¹ godzinê
nauczania, z wyj¹tkiem przepracowanych godzin nauczania z przedmiotów: wychowanie fizyczne, sztuka, plastyka,
muzyka, religia, technika, godzina do dyspozycji wychowawcy, wychowanie do ¿ycia w rodzinie  od II etapu
edukacyjnego nauczanych zgodnie z ramowym planem
nauczania w szko³ach specjalnych.
§13. W razie zbiegu tytu³ów do dodatków, o których
mowa w §13, przys³uguje nauczycielowi prawo do ka¿dego za
tych dodatków.
§14. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w okresach
miesiêcznych z do³u, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doranych zastêpstw
§15. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c
przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa
w ust. 1, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub
realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do
pe³nych godzin w ten sposób, ¿e za czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a za co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniu
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie
móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;
3) rekolekcjami;
4) udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej;
5) chorob¹ dziecka nauczania indywidualnego, trwaj¹cej nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ traktuje siê jako godziny faktycznie
odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia za podstawê
ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ
pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w
takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
§16. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §15
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
§17. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zajêcia
pozalekcyjne przys³uguje odrêbne wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.
§18. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ VII
Wysokoæ i warunki wyp³acania nagród
ze specjalnego funduszu nagród
§19. 1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze w
wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ
osobowych, z tego:
1) 30% przeznacza siê na nagrody Burmistrza Miasta
i Gminy Trzemeszno;
2) 70% przeznacza siê na nagrody dyrektora szko³y.
2. Nagrody wyp³aca siê z okazji obchodów Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod¹
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nagrodê

3. Nagrodê burmistrza przyznaje nauczycielowi
Burmistrz Miasta i Gminy z w³asnej inicjatywy lub na
umotywowany wniosek dyrektora szko³y zaopiniowany przez
radê pedagogiczn¹ szko³y.

je tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci
okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach
przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez niego pracodawcê.

4. Dyrektor szko³y przyznaje nauczycielowi nagrodê
z w³asnej inicjatywy lub na niewi¹¿¹cy wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹
charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
uzale¿nione jest w szczególnoci od:

§21. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
2) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej.
ROZDZIA£ VIII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§20. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 3
Karty Nauczyciela, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzale¿niony
od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku
i jest wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) dla 1 i 2 osób

 20 z³;

2) dla 3 i wiêcej osób

 30 z³.

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszka³ych:
1) ma³¿onka;
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu;
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia;
4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia;
5) dzieci niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora, a dyrektor Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela
wiadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, zamieszkuj¹cemu z nim stale, przys³ugu-

1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie;
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego;
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by
zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który
umowa ta by³a zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
§22. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
siê na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
2. Wysokoæ dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor,
a dla dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy.
3. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
ROZDZIA£ IX
Inne sk³adniki wynagrodzenia
§23. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizuj¹ planowe i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajêcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuñcze, a
nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jednak ni¿ za 4 godziny
obliczane wed³ug stawki osobistego zaszeregowania.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyp³aca siê
z do³u po zrealizowanych zajêciach dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuñczych.
ROZDZIA£ X
Przepisy koñcowe
§24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.
§25. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 1 stycznia 2008
r. do 31 grudnia 2008 r.
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§26. Traci moc uchwa³a Nr VII/29/2007 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu
okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoæ i
warunki przyznawania innych sk³adników wynagrodzenia
wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owego sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doranych zastêpstw, a tak¿e wysokoæ nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owych zasad
jego przyznawania i wyp³acania.
§27. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Micha³ Gwiazda
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UCHWA£A Nr XXV/119/2008 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu
miasta i gminy Trzemeszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy dnia 29 lipca 2005 roku
o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y, który okrela zasady i tryb przyznawania
dotacji dla klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy
Trzemeszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
§2. Okrela siê:
1) formularz wniosku na wspieranie sportu kwalifikowanego
w formie za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,

2) formularz umowy o przyznanie dotacji dla klubów sportowych z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno w formie
za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,
3) formularz sprawozdania koñcowego z wykonania zadania
w formie za³¹cznika nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Trzemeszno.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni
od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Trzemesznie
() Micha³ Gwiazda

