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1) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.165,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.473,00 z³

2) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.310,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.657,00 z³

3) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.310,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.657,00 z³

4) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdów
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.456,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.841,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
L¹dek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do podatku na 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski

4271
UCHWA£A Nr XXVI/126/08 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek

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, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218) z 2007 r. Nr 220,
poz. 1600, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103,
Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. l238) Rada Gminy L¹dek
uchwala:

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek na 2009 r.

ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne.

§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek, zwany dalej
Regulaminem, okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
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2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to gimnazjum, szko³ê podstawow¹ i przedszkole prowadzone przez Gminê L¹dek,
2) pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê, b¹d w zale¿noci od kontekstu - dyrektora szko³y albo inn¹ osobê
wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci w sprawach z
zakresu prawa pracy,
3) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê,
4) rozporz¹dzeniu - rozumie siê rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji i Nauki 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 pón. zm.).
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³
nie bêd¹cych nauczycielami.

ROZDZIA£ II
Dodatki

Poz. 4271

6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia.
2. Podstawê obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. Wysokoæ rodków na dodatek motywacyjny ustala
siê w wysokoci 2,0% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 22% wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ rok.
7. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nie
wczeniej ni¿ po przepracowaniu jednego roku w danej
szkole.
8. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, z uwzglêdnieniem poziomu spe³nienia warunków, o których mowa w pkt 9, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora - wójt gminy, z uwzglêdnieniem
poziomu spe³nienia warunków okrelonych w ust. 10.
9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szko³y uwzglêdniaj¹c:
1) uzyskiwanie okrelonych wyników dydaktycznych,
2) rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów,
3) sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne uczniów,

§4. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê
lat.

4) w³asne programy autorskie,
5) sukcesy wychowawcze,

2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce
do dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
4.

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 prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci
w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.

6) podejmowanie zadañ i czynnoci dodatkowych.
10. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje wójt
gminy, uwzglêdniaj¹c dodatkowe kryteria:
1) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych
szko³y,
2) racjonalne wykorzystanie maj¹tku szko³y,
3) prowadzenie racjonalnej polityki personalnej,
4) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych,
5) wp³yw szko³y na miejscowe rodowiska.
11. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szko³y, a
dla dyrektorów szkó³ - wójt gminy.
§6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie
b¹d pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §5
rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela dodatków funkcyjnych:
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3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku pracodawca
uwzglêdnia w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej warunki
organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska
kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szko³y.
4.

Postanowienia §5 ust. 8 stosuje siê odpowiednio.

5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
objêcie stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych do dodatku,
a je¿eli objêcie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o
odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
7. Dodatek nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego
i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
8. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
9. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych przys³uguje dyrektorowi i nauczycielowi
prawo do dwóch wy¿szych dodatków.
§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia.
2.
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Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-

je:
1) nauczycielom szkó³ nie bêd¹cych specjalnymi, którzy
prowadz¹ nauczanie lub zajêcia indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹
godzinê nauczania,
2) dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
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3. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w
okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w
okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania
pracy.
4. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.

ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doranych zastêpstw

§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki
pracy przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy
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.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nie realizuje siê zajêæ z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku
z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,

§8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia.

2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,

2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielom prowadz¹cym nauczanie i zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ w wysokoci 25% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.

3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ jeden tydzieñ,
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4) rekolekcjami,
5) konferencjami metodycznymi, traktuje siê jak godziny
faktycznie odbyte.
6. 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.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje
wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
§11.
L¹dek.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski
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UCHWA£A Nr XIX/124/2008 RADY GMINY SKULSK
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skulsk do za³atwiania spraw
z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy Skulsk uchwala, co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skulsk do za³atwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w czêci dotycz¹cej
podejmowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych dzia³añ,

przewidzianych w ustawie z dnia 7 wrzenia 2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192,
poz. 1378 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 134 poz. 850)
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Grzegorz Nykowski

