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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/193/2008
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿ Wlkp.
w rejonie ulicy Marchlewskiego.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KRZY¯ WLKP.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp. stwierdza zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿a
Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego, z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿ Wlkp.

4158
UCHWA£A Nr XXX/164/08 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2009 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z pón. zmianami), w zwi¹zku z 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, z pón. zmianami) oraz przepisami
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 pón. zmianami) Rada Gminy
Dobrzyca uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin na rok 2009 okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³aca-

nia dodatku mieszkaniowego w brzmieniu okrelonym w
za³¹czniku do uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a nr XIX/93/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2008 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr XXX/164/08
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 24 listopada 2008 r.

REGULAMIN NA ROK 2009 OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
NAUCZYCIELOM DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH
SK£ADNIKÓW WYNAGRODZENIA, A TAK¯E WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY PRZYZNAWANIA
I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO.
§1. Postanowienia wstêpne.
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o :
1. szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole lub
placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Dobrzyca,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w
pkt 1,
3. nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,
4. roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5. uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6. klasa - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
7. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN,
8. Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
9. rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
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 ze zmianami).
§2. Dodatek motywacyjny.
1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów.
2. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³ lub placówek mog¹ otrzymaæ dodatek motywacyjny w zale¿noci od osi¹ganych
wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz jakoci zarz¹dzania szko³¹ lub placówk¹, a szczególnoci po spe³nieniu co najmniej 6 warunków, o których
mowa w §2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
3. Dodatek motywacyjny dla danej szko³y ustala siê w wysokoci 6% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, z czego co najmniej 5% wydziela siê na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli nie bêd¹cych dyrektorami i wicedyrektorami.

4. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i mo¿e
byæ przyznany nauczycielowi lub dyrektorowi za zaanga¿owanie w realizacjê zadañ statutowych szko³y w sposób
wykraczaj¹cy poza zwyk³e obowi¹zki a w szczególnoci za:
1) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniem zdolnym lub z uczniem maj¹cym trudnoci w nauce,
2) osi¹gniêcia uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji, promocji, sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych, sukcesami w konkursach przedmiotowych, przegl¹dach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych,
3) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej i agresji wród dzieci i m³odzie¿y,
4) organizowanie wspó³pracy szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj¹, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania niedostosowaniu spo³ecznemu dzieci i m³odzie¿y,
5) skuteczne  we wspó³pracy z rodzicami  rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez
kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asna
edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy nad
sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych,
6) organizowanie udzia³u rodziców w ¿yciu szko³y lub
placówki, rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y lub
placówki z rodzicami,
7) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych pozytywnymi efektami w procesie kszta³cenia i
wychowania,
8) opracowanie autorskich programów i publikacji,
9) organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych oraz
rodowiskowych,
10) organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,
11) efektywn¹ opiekê nad samorz¹dem szkolnym oraz
wspó³pracê z dzia³aj¹cymi na terenie szko³y organizacjami m³odzie¿owymi,
12) efektywn¹ wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi na rzecz wzbogacenia oferty dydaktyczno - wychowawczej szko³y,
13) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych,
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14) prowadzenie lekcji kole¿eñskich oraz przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15) wysok¹ jakoæ pracy szko³y lub placówki, potwierdzon¹ m.in. raportami powizytacyjnymi, protoko³ami
kontroli, arkuszami diagnoz, raportami sprawdzianów
i egzaminów zewnêtrznych,

8. Dodatek motywacyjny wynosi:
1) dla dyrektora - do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektora - do 15% wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla nauczyciela - do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

16) doskonalenie umiejêtnoci zawodowych oraz wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

9. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony nie
krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
kalendarzowy.

17) dba³oæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ i sprawnoæ pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,

10. Dodatek motywacyjny przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

18) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoci jej pracy,

11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje:

19) bardzo dobr¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym,
zaanga¿owanie w realizacjê zadañ okrelonych przez
samorz¹d,
20) kreatywnoæ i samodzielnoæ w rozwi¹zywaniu problemów,
21) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi,
pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych,
22) realizacjê zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym,
23) efektywn¹ realizacjê zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce owiatowej,
24) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,

1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze,
12. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§3. Dodatek funkcyjny.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
ustala dla dyrektora  wójt gminy a dla wicedyrektora 
dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c:
1) wielkoæ szko³y,

25) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

2) liczbê uczniów i oddzia³ów,

26) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska,

5. Nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê w szkole lub placówce dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany dopiero
po okresie umo¿liwiaj¹cym ocenê osi¹ganych wyników
pracy, a nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê na stanowisku kierowniczym  po co najmniej 6 miesi¹cach pracy.
6. Decyzjê o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szko³y lub placówki.
7. Decyzjê o przyznaniu dyrektorowi szko³y lub placówki
dodatku motywacyjnego podejmuje wójt gminy.
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6) warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne w jakich
szko³a funkcjonuje.
4. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego nauczycieli wymienionych w ust. 1 okrela poni¿sza tabela dodatków
funkcyjnych.








 

5) wyniki pracy szko³y
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4) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
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5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom z
tytu³u:

stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
ponadwymiarow¹,

1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci:
25,00 z³,

4) w pozosta³ych przypadkach okrelonych w §8 rozporz¹dzenia w wysokoci do 10% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania.

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokoci:
a) do 10 uczniów - w wysokoci:

23,00 z³,

b) do 20 uczniów - w wysokoci:

37,00 z³,

c) powy¿ej 20 uczniów - w wysokoci:

46,00 z³.

6. Dodatki, o których mowa w ust. 5, przyznaje dyrektor na
czas pe³nienia funkcji przez nauczyciela.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2 oraz w ust. 5, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê
na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ ten okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
9. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 i 5 nie
przys³uguj¹, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w
okresach za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa czy funkcji z innych powodów, a
je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w ust. 5.
11. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§4. Dodatek za warunki pracy.
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach §8 i §9
rozporz¹dzenia.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje:
1) nauczycielom szkó³ prowadz¹cym zajêcia w klasach
³¹czonych w wysokoci 20% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno 
wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci 15%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
nauczania,
3) nauczycielom szkó³ nie bêd¹cych specjalnymi, którzy
prowadz¹ indywidualne nauczanie dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 15%

3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem
warunków, o których mowa w ust. 2, ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora  wójt gminy.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania pracy za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§5. Dodatek za wys³ugê lat.
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 33 ustawy  Karta
Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci
do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§6. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw.
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony w
ust. 1, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
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3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin
ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 tego
artyku³u, ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1, 2 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
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 ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ
okrelony w art. 42 ust. 3 ustawy  Karta Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 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¿e wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowi¹zkowego wymiaru zajêæ. Za faktycznie zrealizowane uznaje siê tak¿e godziny zajêæ, których nauczyciel
nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie
pracodawcy.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
1. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za
osi¹gniêcia dydaktyczno wychowawcze okrela art. 49 ust.
1 pkt 1  Karta Nauczyciela. Z funduszu tego przeznacza siê:
1) 80% rodków na nagrody przyznawane przez dyrektora,
2) 20% rodków na nagrody przyznawane przez wójta
gminy.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter
uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest w szczególnoci od:
1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,
2) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  dyrektor
po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej oraz w sto-

sunku do cz³onków zwi¹zków zawodowych, opinii
w³aciwego zwi¹zku,
2) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  wójt na
wniosek dyrektora szko³y zaopiniowany przez radê
pedagogiczn¹ oraz w stosunku do cz³onków zwi¹zków
zawodowych, opinii w³aciwego zwi¹zku, lub z w³asnej
inicjatywy.
4. Nagrody przyznaje siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej
a w szczególnych przypadkach z okazji dnia patrona lub
zakoñczenia roku szkolnego.
5. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania nagród okrela regulamin przyjêty odrêbn¹ uchwa³¹.
§8. Dodatek mieszkaniowy.
1. Nauczycielowi, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin w szko³ach
podstawowych, gimnazjum i przedszkolach po³o¿onych
na terenie gminy i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane
do zajmowania stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej dodatkiem w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny wyp³acany co
miesi¹c w wysokoci:
1) 25,00 z³ - dla 1 i 2 osób,
2) 35,00 z³ - dla 3 i wiêcej osób,
2. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
-

ma³¿onka oraz dzieci do lat 18, a je¿eli dziecko siê uczy
 do koñca nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 25 roku ¿ycia
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu,

-

a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.

3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê,
który bêdzie im wyp³aca dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela (dyrektora), a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3 na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje  dyrektor, dyrektorowi
 wójt gminy.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
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3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
7. Nauczyciele ma obowi¹zek niezw³ocznie zg³osiæ dyrektorowi, a dyrektor wójtowi gminy ka¿d¹ now¹ zaistnia³¹
zmianê dotycz¹c¹ iloci cz³onków rodziny.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie wchodzi w sk³ad
wynagrodzenia.
§9. Postanowienia przejciowe i koñcowe.
1. Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu, w trybie
przewidzianym w ust. 1.
3. Regulamin obowi¹zuje w 2009 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak
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UCHWA£A Nr XXVIII/341/08 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a w 2009 r.
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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 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),
w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. 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
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r, Nr 145, poz. 917) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz.
293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada
Miasta Pi³y uchwala: Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Gminê Pi³a w 2009 r.
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê i
zespó³ szkó³ dla których prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
2) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach i zespo³ach szkó³ dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
3) podstawie wyliczenia dodatków - nale¿y przez to rozumieæ
82% kwoty bazowej, okrelanej dla nauczycieli corocznie
w ustawie bud¿etowej.
Dodatek za wys³ugê lat
§2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;

