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578
ZARZ¥DZENIE Nr 24/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pón. zm.) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
w Borku Wlkp. dla wyboru jednego radnego w dwumandatowym okrêgu wyborczym Nr 7 obejmuj¹cym miejscowoci:
Studzianna, Osówiec, Grodnica, D¹brówka, Ustronie, Jawory,
Jawory PGR, Wroniny, Koszkowo, Wycis³owo.

Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba

§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 22 kwietnia 2007 r.

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 24/07
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 12 lutego 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BORKU WLKP.
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579
UCHWA£A Nr III/12/06 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty targowej obowi¹zuj¹cej od 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15, art. 19 pkt
1 p-pkt. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Lisków,
uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowisku z:
1. Ci¹gnika z przyczep¹, samochodu osobowego, osobowociê¿arowego, ciê¿arowego do 1 tony oraz dokonuj¹cych
sprzeda¿y obnonej z rêki, kosza, skrzynki, wiadra, stoiska
itp.

a) dokonuj¹cych sprzeda¿y towarów produkcji rolniczej
- 3,00 z³,
b) dokonuj¹cych sprzeda¿y towarów przemys³owych
- 5,00 z³.
§2. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa
i na inkasenta wyznacza siê Urz¹d Gminy.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Lisków Nr XXV/129/
2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak

580
UCHWA£A Nr III/16/06 RADY GMINY MIECISKO
z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miecisko na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182,
184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104,
ze zmianami) Rada Gminy Miecisko uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2007 w wysokoci 12.509.937 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoci dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
w wysokoci 2.530.214 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2007 w wysokoci 14.052.812 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci 11.609.551 z³, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ - 5.014.011 z³,
b) dotacje

- 827.952 z³,

w tym:
- przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
eksploatacji oczyszczalni cieków w formie dop³aty
do 1 m3 cieków odbioru i oczyszczania cieków
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kalkulowanych wg stawek jednostkowych w wysokoci (Brygada Robót Komunalnych przy Urzêdzie
Gminy w Miecisku)
- 40.000 z³,

1) zak³adu bud¿etowego ZAZ Go³aszewo: przychody
w wysokoci 582.120 z³, wydatki w wysokoci 582.120 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

- podmiotowe dla zak³adu bud¿etowego (ZAZ
Go³aszewo)
- 478.002 z³,

2) Gospodarstwa pomocniczego Brygada Robót Komunalnych przy Urzêdzie Gminy Miecisko: przychody 1.667.000
z³, wydatki w wysokoci 1.667.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

- podmiotowe dla instytucji kultury (Gminna
Biblioteka Publiczna w Miecisku)
- 180.000 z³,
- podmiotowe dla uczelni publicznej (UAM w Poznaniu Filia W¹growiec)
- 6.000 z³,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych (OSP Miecisko  wydatki maj¹tkowe)
- 100.000 z³,
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom  OSP
 wydatki bie¿¹ce
- 23.950 z³.
c) wydatki na obs³ugê d³ugu

- 255.202 z³,

3) Rachunku dochodów w³asnych: dochody w wysokoci
115.950 z³. wydatki w wysokoci 115.950 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 10 i 11.
§8. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoci 15.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.
§9. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek w kwocie 2.355.000 z³. z tego:

2) wydatki maj¹tkowe w 2007 r. w wysokoci - 2.443.261 z³.

1) na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego
deficytu bud¿etu
100.000 z³;

3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

2) finansowanie planowanego deficytu bud¿etu w wysokoci
1.542.875 z³,

4. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 2.530.214 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3,
2) wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokoci
57.313 z³. z wykazem na poszczególne wsie zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5.
§3. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 57.359 z³ i wydatki na
realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 57.359 z³,
w tym na zwalczanie narkomanii 4.400 z³.
§4. 1. Deficyt bud¿etu w kwocie 1.542.875 z³ zostanie
sfinansowany przychodami z tytu³u emisji obligacji komunalnych, kredytów i po¿yczek.
2. Przychody i rozchody bud¿etu okrela za³¹cznik nr 6.
§5. Tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoci 30.416 z³;
2) celow¹ w wysokoci 25.000 z³, na realizacjê zadañ
w³asnych przez organizacje po¿ytku publicznego po
rozstrzygniêciu konkursu ofert.
§6. Ustala siê zakres i kwotê dotacji przedmiotowej dla
gospodarstwa pomocniczego  Brygada Robót Komunalnych
przy Urzêdzie Gminy Miecisko w wysokoci 40.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 oraz dotacjê podmiotow¹ dla ZAZ
Go³aszewo w wysokoci 478.002 z³.
§7. Okrela siê plan przychodów i wydatków:

3) na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u
emisji papierów wartociowych oraz zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów w wysokoci
712.125 z³.
§10. Upowa¿nia siê Wójta do zaci¹gania zobowi¹zañ:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, okrelonych w za³¹czniku nr 4;
2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest
niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania jednostki
i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.
§11. Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego do wysokoci
okrelonej w §9 pkt 1;
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na
przeniesieniu planowanych wydatków bie¿¹cych i maj¹tkowych w tym równie¿ wydatków na wynagrodzenia
i pochodnych od wynagrodzeñ miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej;
3) do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy
obs³ugê bud¿etu.
§12.Ustala siê kwotê 500.000 z³, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.
§13.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miecisko.
§14.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() in¿. El¿bieta Kapczyñska
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUD¯ETU GMINY MIECISKO NA 2007 ROK
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

WYDATKI BUD¯ETU GMINY MIECISKO NA 2007 ROK
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15.12.2006 r.

DOCHODY - DOTACJE CELOWE NA REALIZACJÊ ZADAÑ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI
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Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
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DOCHODY BUD¯ETU PAÑSTWA ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ ZLECONYCH W 2007 R.
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WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIECISKO
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.
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Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

WYDATKI DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W RAMACH
BUD¯ETU GMINY Z PODZIA£EM NA POSZCZEGÓLNE WSIE
Ogó³em kwota 57.313 z³/ tj. 10% odpisu z przewidywanych
wp³ywów z podatku rolnego na 2007 rok z przeznaczeniem 50%
wp³ywów 28.656,50 z³. na utrzymanie zieleni i 50% na potrzeby
wsi ujête w bud¿ecie w Dziale 921 Rozdzia³ 92109 Domy

i orodki kultury, wietlice i kluby w wysokoci 28.656,50 z³.
Realizacja wydatków nastêpowaæ bêdzie w ramach bud¿etu
gminy i uzale¿niona bêdzie od wp³ywów z tytu³u podatku
rolnego.
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY MIECISKO NA 2007 ROK
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY MIECISKO NA 2007 ROK
I. Przychody  2.255.000 z³
Planowane do zaci¹gniêcia w 2007 roku:
-

kredyty d³ugoterminowe

- 600.000 z³

-

po¿yczki z WFOIGW w Poznaniu

-

obligacje
- Razem

- 655.000 z³
- 1.000.000 z³
- 2.255.000 z³
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II. Rozchody  712.125 z³

-

Sp³ata rat kredytu BS Gniezno O/Miecisko (na wydatki
zwi¹zane z infrastruktur¹ i wydatki bie¿¹ce  800.000)
- 85.616 z³

Kredyty do sp³aty w 2007 roku:
-

Sp³ata rat kredytu PKO BP BP/W¹growiec (kredyt na
gospodarkê komunaln¹  400.000)
- 100.000 z³

-

Sp³ata rat kredytu BS Gniezno O/Miecisko (na wydatki
nie maj¹ce pokrycia w plan. doch.  300.000) - 42.854 z³

-

Sp³ata rat kredytu BO S.A. O/Poznañ (budowa
nawierzchni dróg i chodników  400.000) - 99.996 z³

-

Sp³ata rat kredytu BS Gniezno O/Miecisko (sp³ata
kredytu krótkoterminowego  200.000)
- 91.663 z³

-

Sp³ata rat kredytu BS Gniezno O/Miecisko (na zadania
bie¿¹ce i inwestycyjne  400.000)
- 99.996 z³

-

Sp³ata rat kredytu BS Gniezno O/Miecisko (na zadania
bie¿¹ce i inwestycyjne  300.000)
- 75.000 z³

-

Sp³ata rat kredytu BO S.A. O/Poznañ (na zadania
inwestycyjne  300.000)
- 25.000 z³

Razem kredyty

- 620.125 z³

Po¿yczki do sp³aty w 2007 roku:
- Sp³ata rat po¿yczek do WFOiGW w Poznaniu (oczyszczalnia Popowo Kocielne  250.000)
- 36.800 z³
- Sp³ata rat po¿yczek do WFOiGW w Poznaniu (kanalizacja
sanitarna Miecisko  180.000)
- 25.200 z³
- Sp³ata rat po¿yczek do WFOiGW w Poznaniu (uzbrojenie
kanalizacji deszczowych na Os. Micha³owskim
i ul. Dworcowej w Miecisku w separatory substancji
ropopochodnych  30.000)
- 30.000 z³
Razem po¿yczki

- 92.000 z³

Za³¹cznik Nr 7
Do uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15.12.2006 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO I ZAK£ADU BUD¯ETOWEGO W 2007 R.
1. Przedmiotowe
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2. Podmiotowe
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Za³¹cznik Nr 8
Do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADU BUD¯ETOWEGO ZAZ W GO£ASZEWIE
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PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007R
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Za³¹cznik Nr 9
Do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

* dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji oczyszczalni cieków, w formie dop³at do 1m3 odbioru i oczyszczenia cieków,
kalkulowanych wg stawek jednostkowych
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ustalona zosta³a w wysokoci 0,48 z³ za 1m3 cieków. Dotacj¹ objêto 83.334 m3
(83.334 m3 x 0,48 z³/m3 = 40.000 z³)
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PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW W£ASNYCH NA 2007 ROK (¯YWIENIE)
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Za³¹cznik Nr 10
Do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisku
z dnia 15 grudnia 2006 r.
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PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW W£ASNYCH NA 2007 ROK (OGRZEWANIE)
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Za³¹cznik Nr 11
Do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy w Miecisku
z dnia 15 grudnia 2006 r.
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Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr III/16/06
Rady Gminy Miecisko
z dnia 15 grudnia 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.
(w z³)
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UCHWA£A Nr III/17/2006 RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê:
Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw,
wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego, a tak¿e innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szko-

³ach, zespo³ach szkó³, przedszkolach i placówkach owiatowych w roku 2007 prowadzonych przez Gmin¹ Baranów,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Baranowie
() in¿. Anna Brust
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/17/2006
Rady Gminy w Baranowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM
DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI PRACY ORAZ WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I DORANYCH ZASTÊPSTW, WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY PRZYZNAWANIA
I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO, A TAK¯E INNYCH SK£ADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH, ZESPO£ACH SZKÓ£, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH OWIATOWYCH
W ROKU 2007 PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ BARANÓW.
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne.
§1. Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionych w szko³ach, zespo³ach szkó³,
przedszkolach i placówkach owiatowych prowadzonych przez
Gminê Baranów, zwany dalej Regulaminem, okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy,
4) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole  rozumie siê przez to szko³ê, zespó³ szkó³,
przedszkole lub placówkê owiatow¹ dla której organem
prowadz¹cym jest Gmina Baranów
2) pracodawcy  rozumie siê przez to szko³ê, b¹d w zale¿noci od kontekstu  dyrektora szko³y albo inn¹ osobê
wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci w sprawach
zakresu prawa pracy,

9) Rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy. (Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 z pón.
zm.)
ROZDZIA£ II
Dodatki
§3. Dodatek za wys³ugê lat
1. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty 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 prawa nast¹pi³o w ci¹gu
miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.

4) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê

4. 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 rodzinny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia spo³ecznego.

5) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy od
1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego

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

3) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa
w pkt 1,

6) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  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 z pón. zm.)

§4. Dodatek motywacyjny.
1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
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a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach
itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,

d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie dobrej oceny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi
na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie
innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Dodatkowe kryteria kwalifikuj¹ce do przyznania dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów szkó³ to:
a) w³aciwe wykonywanie planu finansowego szko³y:

prawid³owoæ zawieranych umów,

-

w³aciwe i kompletne prowadzenie dokumentacji
obiektu,

-

ewidencja maj¹tku i inwentaryzacja,

c) dba³oæ o stan techniczny i estetykê obiektów szkolnych (bhp, przegl¹d stanu technicznego obiektów),
d) efektywnoæ dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego i pozyskiwanie pozabud¿etowych
rodków finansowych,
e) racjonalne i zgodne z potrzebami szko³y prowadzenie
polityki kadrowej,
f) w³aciwe i zgodne z potrzebami szko³y kierowanie
doskonaleniem i dokszta³caniem nauczycieli.
3. Dodatek ustala siê dla:
-

dyrektorów w wysokoci do 30% wynagrodzenia
zasadniczego

-

nauczycieli w kwocie nie mniej ni¿ 25 z³otych

b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

-

4. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na okres 6 miesiêcy.
Zmiana stawek dodatku nastêpuje w dniu 1 marca i 1
wrzenia.
5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y w granicach przyznanych szkole rodków. W roku 2007 wysokoæ
rodków wynosi 20 z³otych miesiêcznie na etat zgodnie
z obowi¹zuj¹cym arkuszem organizacyjnym szko³y.
6. Dyrektorowi szko³y dodatek motywacyjny przyznaje Wójt
Gminy.
7. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w szkole lub
w placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e
nast¹piæ po przepracowaniu co najmniej 6 miesiêcy.
8. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek
motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia
etat.
9. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole
zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szko³y do której nauczyciel zosta³ przeniesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
10. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub
dyrektor szko³y powiadamiany jest na pimie.
11. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
12. Nie przyznanie dodatku motywacyjnego nie ma charakteru roszczeniowego.
§5. Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

-

stosowanie prawa finansowego,

-

realizacja polityki finansowej organu prowadz¹cego,

1) dyrektorowi  w wysokoci do 20%

-

celowoæ i oszczêdnoæ wydatków,

2) wicedyrektorowi  w wysokoci do 10%

b) racjonalne zarz¹dzanie nieruchomoci¹ i maj¹tkiem
szkolnym:

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska ustala:
1) dla dyrektora Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 dyrektor szko³y.
4. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy  w wysokoci od 30 z³ do 40 z³
miesiêcznie
2) opiekuna sta¿u  w wysokoci  2%
3) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci 10%,
4) funkcjê nauczyciela konsultanta  w wysokoci 10%,
redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
5. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿
i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
6. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy za ka¿d¹ klasê
powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od wymiaru czasu
pracy nauczyciela.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1,
2 i 4 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. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów,
a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
9. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje nauczycielowi któremu powierzono obowi¹zki dyrektora szko³y po 30 dniach zastêpstwa, rozliczany za ka¿dy
miesi¹c pe³nionego zastêpstwa.
10. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w ust. 4.
11. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§6. Dodatek za warunki pracy.
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1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy okrelony
w §8 i §9 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje:
1) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno
 wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci 30%,
2) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym
zajêcia w klasach ³¹czonych  w wysokoci 20% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach
godzinê nauczania,
3) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie
dzieci niepe³nosprawnych zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 30% wynagrodzenia
zasadniczego,
4) nauczycielom prowadz¹cym nauczanie indywidualne
dzieci przewlekle chorych na podstawie orzeczenia
poradni w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielom za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê w warunkach okrelonych
w ust. 2.
4. Dodatek z tytu³u trudnych i uci¹¿liwych warunków 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.
5. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego korzystniejszego dodatku.
6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§7. 1. Wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela okrela 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. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
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3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguj¹ za dni
ustawowo wolne od pracy, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, np. zawieszenie zajêæ
z powodu epidemii lub mrozów traktuje siê jako faktycznie
odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w 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 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 wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u.
§8. 1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
oraz zajêcia pozalekcyjne ujête w arkuszu organizacyjnym
oblicza siê na zasadach okrelonych w §7.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje
wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych w ust. 1.
3. Nauczyciele, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze przys³uguje wynagrodzenie zgodnie z §10 rozporz¹dzenia.

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku, o którym mowa w ust. 2, zalicza siê wspólnie z nim
zamieszkuj¹cych:
- wspó³ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodu lub który jest nauczycielem,
- rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym
utrzymaniu nauczyciela,
- dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
- dzieci studiuj¹ce pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu
nauczyciela do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do 26 roku ¿ycia,
- dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej
w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi
dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi  Wójt Gminy.
6. 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.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

ROZDZIA£ IV
Dodatek mieszkaniowy
§9. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w szkole i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie - 3%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie  4%,

2) pobierania zasi³ku 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 w pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,
4) korzystania w urlopu wychowawczego.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest miesiêcznie
z do³u.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

3) przy trzech osobach w rodzinie  5%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie  6%
miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia ustalonego
przez MPiPS.

§10. 1. Tworzy siê fundusz nagród dla nauczycieli
w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.
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2. Zasady przyznawania nagród okrela Regulamin
przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Baranów za osi¹gniêcia
dydaktyczno  wychowawcze.
§11. 1. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu,
w trybie przewidzianym w ust. 3.

2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie maj¹
zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa
pracy.
3. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP w Kêpnie.
§12. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

582
UCHWA£A Nr III/18/2006 RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku art. 81 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 176 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela zasady i tryby udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej
rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postêpowania z wnioskami o udzielenie dotacji.
§2. *1.
Dotacje z bud¿etu gminy mog¹ byæ udzielane
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, posiadaj¹cym tytu³
prawny do zabytku:
1) usytuowanego na terenie gminy Kleszczewo,
2) wpisanego do rejestru zabytków,

§4. 1. Udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie z³o¿onego wniosku.
2. Wniosek sk³ada siê osobno na ka¿dy zabytek.
3. Wnioski o udzielenie dotacji sk³ada siê wed³ug wzoru
okrelonego w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§5. 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Kleszczewo w uchwale
bud¿etowej.
2. Wykaz podmiotów, wysokoæ i zakres prac finansowych z dotacji okrela za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, który
podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informacjê o sposobie wykorzystania przyznanych
dotacji przedstawia siê w sprawozdaniu rocznym z wykonania
bud¿etu gminy.
§6. 1. Udzielenie dotacji nast¹pi na podstawie umowy
zawartej pomiêdzy Gmin¹ Kleszczewo, a wnioskodawc¹,
któremu zosta³a przyznana dotacja.
2. Przyznana dotacja bêdzie przekazana jednorazowo.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 okrela:

3) posiadaj¹cego istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Kleszczewo,

a) szczegó³owy opis zadania, termin realizacji,

4) ogólnodostêpnego dla mieszkañców.

b) wysokoæ dotacji,

2. Dotacje mog¹ byæ udzielane na prace wykonawcze
w roku, w którym dotacja ma byæ udzielona.
§3. Dotacja mo¿e byæ udzielona w wysokoci do 50%
nak³adów koniecznych na wykonanie prac i robót przy
zabytku, o którym mowa w §2 ust. 1.

c) termin i tryb przekazania dotacji,
d) sposób rozliczenia dotacji,
e) tryb kontroli wykorzystania dotacji,
f) warunki i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej lub
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
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4. Podmiot nie mo¿e wykorzystywaæ rodków okrelonych w umowie na inne cele, ni¿ wskazane w umowie.
5. Prawa i obowi¹zki stron nie mog¹ byæ przenoszone na
osoby trzecie.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kleszczewo.

Poz. 582

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() mgr Ewa Leiñska
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* Uchwa³a Nr 2/90/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2007 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §2 w czêci obejmuj¹cej
wyra¿enie niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku uchwa³y

Nr III/18/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia
2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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UCHWA£A Nr IV/26/2006 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Malanów
Na podstawie na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Malanów uchwala:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYM W SZKO£ACH I PLACÓWKACH
OWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ MALANÓW W BRZMIENIU OKRELONYM PONI¯EJ:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez
Gminê Malanów zwany dalej regulaminem wynagradzania
okrela na rok 2007:
1. wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za wys³ugê lat i za warunki pracy,
2. szczegó³owe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okrelenia
jest mowa o:
1) regulaminie - rozumie siê przez to regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw;
2) 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 zm.);

3) rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie 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. z 2006 r., Nr 43, poz. 293);
4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole, placówkê owiatow¹ - rozumie siê przez to Gminê Malanów;
5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum lub placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Malanów;
6) dyrektorze, wicedyrektorze lub nauczycielu - nale¿y
rozumieæ dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela
jednostki, o której mowa w pkt 5;
7) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y, placówki owiatowej od 1 wrzenia danego roku
do 31 sierpnia roku nastêpnego;
8) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê;
9) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka;
10) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa §1ust. 1 rozporz¹dzenia;
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11) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê przez to
Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Turku i Miêdzyszkoln¹ Komisjê
NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ce na terenie gminy.
§3. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat,
za warunki pracy,
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
4. nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy z wy³¹czeniem wiadczeñ z zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych.
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§4. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci i na zasadach okrelonych art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku za wys³ugê lat okrela §7 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy.
§5. 1. Dodatek 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 nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
2. 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 które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno
- wychowawczych potwierdzonych wynikami albo
sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz
porównywanie efektywnoci stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach dydaktyczno - wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
e) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
f) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
g) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cych na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej.
2. Jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych - udzia³ w doskonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych
z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
f) dba³oæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
g) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

DODATEK MOTYWACYJNY
§6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1. Uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) osi¹ganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie
nowych treci, korelacji treci programowych z innymi
przedmiotami, a tak¿e uzyskiwanie przez uczniów,

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach,
zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form
aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
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e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych
szko³y.
§7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi szko³y, jest spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych szko³y w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposa¿enie w rodki
dydaktyczne, sprzêt, organizowanie dzia³alnoci administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie
i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków
bhp i p. po¿.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y w tym
równie¿ pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych,
3) dba³oæ o mienie w tym: organizowanie przegl¹dów technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystoæ
i estetyka szko³y,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie
zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych
pracowników, dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja
programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka
nad nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w zawodzie,
zachêcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie
do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceñ i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz
realizacja zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,
7) kszta³towanie atmosfery w pracy, w szkole s³u¿¹cej realizacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników,
8) wspó³praca z organami szko³y,
9) w³aciwe wype³nianie innych obowi¹zków:

§8. 1. Podstawê przyznania dodatku motywacyjnego
stanowi zgromadzona dokumentacja, stwierdzaj¹ca zrealizowanie zadañ i uzyskane osi¹gniêcia nauczyciela, z okresu
poprzedzaj¹cego przyznanie dodatku.
2. Stawka dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
w zale¿noci od uzyskanych osi¹gniêæ, i zrealizowanych
zadañ, mo¿e wynosiæ od 5% do 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oblicza siê mno¿¹c
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela, przez odpowiedni¹
stawkê procentow¹, o której mowa w ust. 2, a uzyskan¹
z pomno¿enia kwotê zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten
sposób, ¿e kwotê do 0,50 z³ pomija, a co najmniej 0,50 liczy
siê za pe³ny z³oty.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie d³u¿szy ni¿ 3 miesiêcy jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca roku
bud¿etowego.
§9. 1. Dodatek motywacyjny, przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami okrelonymi w §6
dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami okrelonymi w §6 i §7
Wójt Gminy.
2. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
3. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie pisemnej.
§10. 1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
2) w okresie przybywania w stanie nieczynnym,

a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykê, ³ad, porz¹dek,
c) samodzielnoæ i inicjatywa w rozwi¹zywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadañ
dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych),
e) osi¹ganie wysokich efektów pracy wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuñczej szko³y,
f) osi¹gniêcia uczniów w konkursach, olimpiadach
i zawodach,
g) wdra¿anie w³asnych programów,
h) wspó³praca z orodkami doskonalenia nauczycieli,
j)

organizowanie konferencji szkoleniowych,

k) podejmowanie dzia³añ promuj¹cych szko³ê.

DODATEK FUNKCYJNY
§11. 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 za sprawowanie funkcji, opiekuna sta¿u,
§12. 1. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,
o których mowa w §11 ust. 2 ustala siê za:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci 2%***)
2) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci 2%
nale¿nego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,
o których mowa w §11 ust. 1 okrela poni¿sza tabela:
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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*) - stanowisko wicedyrektora przys³uguje w szko³ach licz¹cych co najmniej 12 oddzia³ów,
**) - ³¹cznie z oddzia³ami przedszkolnymi.
***) - nie dotyczy grup i oddzia³ów przedszkolnych.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego oblicza siê mno¿¹c
stawkê wynagrodzenia zasadniczego, której mowa w ust.1
i 2 przez odpowiedni¹ stawkê procentow¹ okrelon¹ w za³¹czniku, o którym mowa w ust. 1 i 2, a uzyskan¹ z pomno¿enia
kwotê zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e
kwotê do 0,50 z³ pomija siê, a co najmniej 0,50 z³ liczy siê za
pe³ny z³oty.
§13. 1. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek
funkcyjny, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej
dodatków funkcyjnych przys³uguje dodatek wy¿szy z wy³¹czeniem zbiegu dodatku dla opiekuna sta¿u i wychowawcy
klasy.1).
2. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
opiekuna sta¿u przys³uguj¹ za ka¿da osobê odbywaj¹c¹ sta¿
powierzon¹ danemu nauczycielowi.
3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje nauczycielowi (wicedyrektorowi szko³y),
któremu powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
§14. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w §11 ust. 1
i 2 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska
kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna
sta¿u), a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas okrelony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego
odwo³ania z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie,
je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 11 ust. 1
i 2, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie 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 obowi¹zku nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca; od tego dnia.
§15. 1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa
w §11, przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi szko³y - Wójt Gminy.
2. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§16. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub
uci¹¿liwych warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek za
warunki pracy na zasadach okrelonych w art. 34 Karty
Nauczyciela.
2. Rodzaje prac wykonywanych przez nauczyciela
w warunkach trudnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Rodzaje prac wykonywanych przez nauczyciela
w warunkach uci¹¿liwych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
4. Wysokoæ oraz sposób jego obliczania okrela §17
i §18 Regulaminu.
§17. 1. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach
³¹czonych w szko³ach podstawowych przys³uguje dodatek
w wysokoci 10% stawki godzinowej, obliczanej jak za godzi-
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ny ponadwymiarowe, za ka¿d¹ przepracowan¹ przez nauczyciela godzinê w tych klasach.
2. Za zajêcia rewalidacyjno - wychowawcze z dzieæmi
i m³odzie¿¹ upoledzon¹ w stopniu g³êbokim oraz za zajêcia
dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach
(oddzia³ach), szko³ach (oddzia³ach) specjalnych przys³uguje
dodatek w wysokoci 15% stawki godzinowej obliczonej jak
za godziny ponadwymiarowe za ka¿d¹ przepracowan¹ przez
nauczyciela godzinê w tych warunkach.

Poz. 583

§20. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym
wymiarze godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych wiadczenia, o których mowa w §1 ust. 1,
przys³uguj¹ w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
2. Dodatki o których mowa w §1 dolicza siê do podstawy
wymiaru zasi³ku za okres choroby w wysokoci faktycznie
wyp³aconej za okres ostatnich 12 miesiêcy przed rozpoczêciem zwolnienia chorobowego.

3. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy
okrelonego w ust.1 i w ust.2 niniejszego regulaminu,
przys³uguje prawo do obydwu dodatków.

§21. 1. rodki finansowe przeznaczone na wyp³atê wiadczeñ, o których mowa §1 ust.1 naliczane s¹ w planach
finansowych poszczególnych szkó³.

§18. 1. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u
w terminie wyp³aty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

2. £¹czna wysokoæ wyp³acanych wiadczeñ, o których
mowa w §1 ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ kwoty przeznaczonej
na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1,
bez ich zmiany.

2. Dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy
wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ków z funduszu ubezpieczenia spo³ecznych.
PRZEPISY KOÑCOWE
§19. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce formy stwierdzenia
nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadczeñ, o których mowa w §1 ust. 1.
1) w dokumencie stwierdzaj¹cym nawi¹zanie stosunku
pracy - je¿eli wiadczenie przys³uguje od dnia nawi¹zania
stosunku pracy,
2) odrêbnym dokumentem - je¿eli wiadczenie przyznawane
jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy
albo ulega zmianie jego wysokoæ,
3) w dokumencie zmieniaj¹cym wynagrodzenie zasadnicze
- je¿eli wraz ze zmian¹ wynagrodzenia zasadniczego ulega
równie¿ zmianie wysokoæ wiadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom wiadczeñ, o jakich mowa w §1
ust. 1, mo¿na stosowaæ ³¹cznie do kilku wiadczeñ, w razie
zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

§22. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie
zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela, rozporz¹dzenia oraz przepisy prawa pracy.
§23. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP w Turku i Miêdzyszkoln¹ Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ
Solidarnoæ w Turku.
§24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§25. Traci moc uchwa³a nr XXXIII/185/2005 Rady Gminy
Malanów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania oraz przyznawania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Malanów.
§26. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Augustyniak
1)

Dodatek funkcyjny dyrektora nie podlega zwiêkszeniu
o dodatek z tytu³u pe³nienia funkcji opiekuna sta¿u lub
wychowawcy klasy.
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UCHWA£A Nr IV/27/2006 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym
w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Malanów
Na podstawie art. 49 ust. 2, oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
ze zm.) Rada Gminy Malanów uchwala:

REGULAMIN NAGRADZANIA NAUCZYCIELI
W RAMACH SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§1. 1. W bud¿ecie gminy tworzy siê specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

7) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki
doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,

2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokoci
co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ
osobowych nauczycieli. rodki te ujmowane s¹ w planach
finansowych poszczególnych jednostek owiatowych.

8) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci
szkolnych,

3. Z funduszu o którym mowa w pkt 2 przeznacza siê:
50% na nagrody Wójta Gminy i 50% na nagrody Dyrektorów
Szkó³.
§2. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ s¹
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mog¹ byæ
przyznawane w innym terminie, zwi¹zanym z zakoñczeniem
roku szkolnego albo dniem patrona szko³y.
§3. 1. Wójt ustala corocznie wysokoæ nagród Wójta
Gminy.
2. Nagrody dyrektorów szkó³ nie mog¹ przekroczyæ 75%
maksymalnej nagrody Wójta Gminy.
§4. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana jest
w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nie wczeniej ni¿ po
przepracowaniu w szkole jednego roku.
§5. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody Wójta
mog¹, byæ przyznawane zw³aszcza za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,

9) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
10) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi i zagranicznymi,
11) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.
2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Wójta mog¹ byæ
przyznawane w szczególnoci za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów zawodów na szczeblu szkolnym
i ponadszkolnym,
3) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
4) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwo w dzia³aniach zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe czy zajêcia pokazowe,
5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,

2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ,

6) intensywn¹, dzia³alnoæ wychowawcz¹ wyra¿aj¹c¹ siê
w organizowaniu wycieczek w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach
z ciekawymi ludmi,

3) pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginanoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze szko³¹,

7) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,

4) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,

8) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno-owiatowymi, pracodawcami, policj¹, i innymi
podmiotami mog¹cymi zapewniaæ wsparcie dla dzia³añ
szko³y,

5) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,
6) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez gminnych,
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9) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

4) udokumentowane osi¹gniêcia pracy z uczniami
zdolnymi i maj¹cymi trudnoci w nauce,

10) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu zawodowego,

5) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

11) posiadanie aktualnej co najmniej dobrej oceny pracy.

6) wdra¿anie w³asnych programów autorskich,

3. Nagroda mo¿e byæ przyznana dyrektorowi szko³y
i nauczycielowi, je¿eli spe³niaj¹, przynajmniej 4 kryteria
wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.

7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie
nauczania uczniów,

§6. 1. Z wnioskiem o nagrodê Wójta dla dyrektora szko³y
mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada szko³y lub rada pedagogiczna szko³y,
2) Kurator Owiaty lub reprezentuj¹cy go wizytator
bezporednio nadzoruj¹cy szko³ê,
Wójt z w³asnej inicjatywy mo¿e przyznaæ nagrodê dyrektorowi szko³y, po zasiêgniêciu opinii Komisji okrelonej
w ust. 4 niniejszego regulaminu.
2. Z wnioskiem o nagrodê Wójta dla nauczyciela mog¹
wystêpowaæ:
1) dyrektor szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela, po uzyskaniu
pozytywnej dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej
szko³y,
2) rada pedagogiczna szko³y,
3) rada rodziców lub rada szko³y.
4) zwi¹zki zawodowe.
3. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 sk³ada siê
w Gminnym Zespole Obs³ugi Owiaty w terminie nie póniejszym ni¿ 3 tygodnie poprzedzaj¹ce dzieñ przyznawania nagród. Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 1.
4. Decyzjê o przyznaniu i wysokoci nagrody podejmuje
Wójt po zasiêgniêciu opinii Komisji w sk³adzie:

8) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów,
takich jak np. integracja klasy czy aktywnoæ spo³eczna
uczniów,
9) prowadzenie dzia³a1noci wychowawczej poprzez
organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ oraz zajêæ
pozalekcyjnych.
2. W zakresie pracy opiekuñczo - wychowawczej za:
1) zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym
z rodzin ubogich lub patologicznych b¹d znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
spo³ecznej wród uczniów, organizowanie wspó³pracy
z placówkami kulturalno - owiatowymi, pracodawcami, policj¹, i innymi podmiotami wspieraj¹cymi
dzia³ania szko³y,
3) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy
i szko³y oraz rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y
z rodzicami.
3. W pozosta³ym zakresie:
1) usprawnianie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³
w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
i spo³ecznej m³odych nauczycieli,

a) przedstawiciele komisji owiatowej rady gminy,

3) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,

b) osoba upowa¿niona przez Wójta,

4) pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,

c) przedstawiciele Zwi¹zków Zawodowych.

5) czynny wspó³udzia³ w przygotowaniu planu pracy szko³y
oraz innych dokumentów wa¿nych dla funkcjonowania
szko³y,

5. Osoby, którym przyznano nagrodê s¹, powiadamiane
o tym na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem nagrody
umieszcza siê w aktach osobowych laureata.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹,
uzasadnienia.
§7. Nagrody dyrektora szko³y mog¹ byæ przyznawane:
1. W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej za:
1) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego
przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym lub
wy¿szym,
3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, zawodach i przegl¹dach,

6) wzorow¹, realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu pracy
szko³y.
4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody
dyrektora szko³y jest posiadanie przynajmniej dobrej
oceny pracy lub pozytywnej oceny za okres sta¿u.
§8. 1. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mog¹ sk³adaæ:
1) rada szko³y,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) zak³adowa organizacja zwi¹zkowa.
2. Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 2.
3. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y, bior¹c pod uwagê
opiniê rady pedagogicznej.
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4. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi
z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel otrzymuj¹cy nagrodê zostaje o tym zawiadomiony na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem
umieszcza siê w aktach osobowych nauczyciela.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹,
uzasadnienia.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.

Poz. 584

§10. Traci moc uchwa³a nr XXXIII/185/2005 Rady Gminy
Malanów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania oraz przyznawania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Malanów.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Augustyniak
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UCHWA£A Nr IV/28/2006 RADY GMINY MALANÓW
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Malanów
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w zwi¹zku z art. 18

ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Malanów uchwala:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM
W SZKO£ACH I PLACÓWKACH OWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ MALANÓW
§1. Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach
i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê
Malanów zwany dalej regulaminem dodatków mieszkaniowych okrela wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wyp³acania.

3. Do cz³onków rodziny, o którym mowa w pkt 2, zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub ucz¹ce siê
w szkole ponadgimnazjalnej lub wy¿szej do czasu jej ukoñczenia nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia je¿eli
pozostaj¹ na jego wy³¹cznym utrzymaniu.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okrelenia
jest mowa o:

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹
pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

1) regulaminie dodatków mieszkaniowych - rozumie siê przez
to regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczególne
warunki przyznawania nauczycielom dodatków mieszkaniowych o których mowa w §54 KN.
2) 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 zm.);
3) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole, placówkê owiatow¹ - rozumie siê przez to Gminê Malanów;
4) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum lub placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Malanów;
5) dyrektorze, wicedyrektorze lub nauczycielu - nale¿y
rozumieæ dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela
jednostki, o której mowa w pkt 5.
§3. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w szkole na terenie Gminy Malanów posiadaj¹cemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie

 12 z³,

2) przy dwóch osobach

 15 z³,

3) przy trzech osobach

 20 z³,

4) przy czterech osobach i wiêcej

 35 z³.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli okrelonych
w pkt 4, na ich wspólny wniosek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w wiêcej ni¿ jednej szkole
na terenie Gminy Malanów przys³uguje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy wyp³acany przez wskazanego przez nauczyciela pracodawcê.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Wójt Gminy.
8. Wzór wniosku o przyznanie nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego stanowi za³¹cznik nr 1.
§5. 1. O zaistnia³ej zmianie dotycz¹cej liczby cz³onków
rodziny o których mowa w §3 nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek
jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y,
a dyrektor organ prowadz¹cy.
2. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szko³y lub
organu prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby cz³onków
rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie
podlega zwrotowi.
§6. 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.
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§7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

zmiany. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e dokonaæ zwiêkszenia
rodków na wyp³atê ww. wiadczeñ

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie, lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego,

§10. Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie i na warunkach okrelaj¹cych wejcie w ¿ycie uchwa³y.

2) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarto
umowê o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê
nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,

§11. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie
zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela, rozporz¹dzenia oraz przepisy prawa pracy.

3) korzystania z urlopu wychowawczego.
§8. Dodatek ten jest dodatkiem socjalnym i wyp³aca siê
go miesiêcznie z do³u.
§9. 1. rodki finansowe przeznaczone na wyp³atê dodatku mieszkaniowego naliczane s¹ w planach finansowych
poszczególnych szkó³.
2. £¹czna wysokoæ wyp³acanych dodatków mieszkaniowych nie mo¿e przekroczyæ kwoty przeznaczonej na te cele
w planach finansowych, o których mowa w ust. 1 bez ich

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Malanów.
§13. Traci moc uchwa³a nr XXXIII/185/2005 Rady Gminy
Malanów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania oraz przyznawania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Malanów.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Augustyniak
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UCHWA£A Nr 23/06 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Gminy Osiek Ma³y dla szkó³ publicznych
prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 80 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 ze zmianami) oraz art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Dotacja o jakiej mowa w art. 80 ust. 3 ustawy
o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zmianami) przyznana jest na wniosek osoby prowadz¹cej
publiczn¹ szko³ê. Wzór wniosku okrela za³¹cznik Nr 1.
2. Wniosek nale¿y z³o¿yæ nie póniej ni¿ do 30 wrzenia
roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
3. Dane zawarte we wniosku podlegaj¹ sprawdzeniu.
4. Kwotê dotacji okrela corocznie Uchwa³a Bud¿etowa
Gminy Osiek Ma³y.
5. Dotacjê za miesi¹ce wakacyjne (lipiec, sierpieñ) oblicza
siê wg stanu uczniów na dzieñ 30 czerwca danego roku
szkolnego.
§2. 1. Dotowany podmiot sporz¹dza miesiêczne rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 20-go dnia po up³ywie
ka¿dego miesi¹ca za wyj¹tkiem miesi¹ca grudnia, gdzie
ostatecznym dniem z³o¿enia rozliczenia jest dzieñ 27 grudnia
danego roku. Wzór rozliczenia dotacji okrela za³¹cznik Nr 2.
3. Nadp³aty dotacji podlegaj¹:
a) w ci¹gu roku - potr¹ceniu z nastêpnej miesiêcznej czêci
dotacji,
b) za miesi¹c grudzieñ - zwrotowi na konto Gminy w terminie
do 28 grudnia rb.

§3. 1. Dotowany podmiot zobowi¹zany jest do:
- prowadzenia dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ustalenia iloci
uczniów,
- informowania Zarz¹d Gminy w Osieku Ma³ym o zmianie
iloci uczniów podanych we wniosku o udzielenie dotacji
w stosunku do stanu na dzieñ 1 wrzenia roku szkolnego.
Informacjê nale¿y z³o¿yæ do dnia 10 wrzenia roku
szkolnego.
2. Dotacja mo¿e zostaæ wstrzymana w przypadku:
- nie wywi¹zania siê przez podmiot prowadz¹cy szko³ê
z obowi¹zku rozliczenia poprzedniej czêci dotacji.
*4. W przypadku przeznaczenia dotacji w ca³oci lub czêci
na inne cele ni¿ okrelone w zezwoleniu dotowany podmiot
zobowi¹zany jest zwróciæ przyznan¹ mu dotacjê w ca³oci lub
czêci Gminie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia powy¿szego faktu.
*§4. 1. Radzie Gminy przys³uguje prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji.
2. Uprawnienia kontrolne Rady Gminy nie naruszaj¹
uprawnieñ Zarz¹du Gminy jako organu odpowiedzialnego za
prawid³owe wykonanie bud¿etu Gminy.
§5. Traci moc uchwa³a Nr 233/02 Rady Gminy w Osieku
Ma³ym z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji Gminy Osiek Ma³y dla szkó³ publicznych
prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
*§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i ma zastosowanie od roku
szkolnego 2006/2007
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
() Ireneusz Winiewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 23

— 2357 —

Poz. 586

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 23

— 2358 —

Poz. 586

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 23

Poz. 586, 587

— 2359 —

* Uchwa³a Nr 2/93/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 stycznia 2007 roku orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §3 ust. 4, §4 oraz w §6 wyra¿enia i ma
zastosowanie od roku szkolnego 2006/2007 uchwa³y Nr

23/06 Rady Gminy w Osieku Ma³ym z dnia 28 grudnia 2006
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Gminy
Osiek ma³y dla szkó³ publicznych prowadzonych przez
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

587
UCHWA£A Nr III/14/06 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z póniejszymi zmianami), Rada Gminy
Rychtal uchwala, co nastêpuje:

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIII/114/05 Rady Gminy
w Rychtalu z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjêcia
regulaminu przyznawania i wyp³acania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych.

§1. Uchwala siê regulamin obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. okrelaj¹cy wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e, wysokoæ oraz
szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Adam Bakalarz

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

Za³¹cznik
do uchwa³y nr III/14/06
Rady Gminy Rychtal
z dnia 28 grudnia 2006 r.

REGULAMIN OBOWI¥ZUJ¥CY OD DNIA 1 STYCZNIA 2007 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. OKRELAJ¥CY
WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO,
FUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI PRACY ORAZ NIEKTÓRE INNE SK£ADNIKI WYNAGRODZENIA, A TAK¯E WYSOKOÆ
ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
Rychtal,

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,
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5) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
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 (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z pón. zm.),
9) rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie 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 póniejszymi zmianami).
ROZDZIA£ II
Dodatki
Dodatek motywacyjny
§2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie znacz¹cych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych, planów i programów szko³y, ze
szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ opiekuñczych
i wychowawczych wynikaj¹cych z potrzeb i zainteresowañ
uczniów oraz zwi¹zanych z przygotowaniem siê do zajêæ,
samokszta³ceniem i doskonaleniem zawodowym,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci
szkolnych,
b) udzia³ w zespo³ach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli (z wyj¹tkiem dyrektorów) dla poszczególnych szkó³ wylicza siê
w wysokoci 5% wynagrodzenia zasadniczego wg stopnia
awansu zawodowego i poziomu wykszta³cenia.
2. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dyrektorów wylicza
siê w wysokoci 12% ich wynagrodzenia zasadniczego wg
stopnia awansu zawodowego i poziomu wykszta³cenia.
3. Dodatek nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 20% wynagrodzenia
zasadniczego
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹ce poziom spe³niania warunków, o których mowa w §2, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora  Wójt Gminy Rychtal.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Wysokoæ dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza
tabela:
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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2. Przy ustaleniu wysokoci dodatku funkcyjnego dla
dyrektora i wicedyrektora, o którym mowa w ust. 1 uwzglêdnia siê: wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ
zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy
szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne,
w jakich szko³a funkcjonuje.
3. Wysokoæ dodatków funkcyjnych dla dyrektora ustala
Wójt Gminy Rychtal, a dla wicedyrektora  Dyrektor Szko³y.
§5. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
przys³uguj¹ wszystkie.
§6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, 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.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca w którym up³yn¹³ okres. Dotyczy to równie¿ wczeniejszego odwo³ania za stanowiska i funkcji.
3. Dodatek nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego
i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie
przys³uguje wynagrodzenia 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.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek za warunki pracy
§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli
w trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych zajêcia
w klasach ³¹czonych  w wysokoci - 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê
nauczania wg osobistego zaszeregowania,



2) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia
rewalidacyjno - wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci
30% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
3) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
4) nauczycielom, którzy w ramach normalnie prowadzonych
zajêæ lekcyjnych prowadz¹ jednoczenie zajêcia z uczniem
zakwalifikowanym do kszta³cenia specjalnego b¹d
opiekuj¹ siê dzieckiem z orzeczon¹ grup¹ inwalidzk¹
w wysokoci 5% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków, przys³uguje ka¿dy dodatek.
4. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.
5. Dodatek, o którym mowa w §7 przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi- Wójt Gminy Rychtal.
6. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
Dodatek za wys³ugê lat
§8. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub 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 przys³uguje:
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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.
6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wyp³aca siê wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za warunki pracy.
2. Wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego
nauczycielowi 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 obowi¹zkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, ustala siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do
pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godzin
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 nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, do których zalicza siê:
- okres przebywania na zasi³ku chorobowym
- opiekê nad dzieckiem do lat 14
- urlopy szkoleniowe, o których mowa w Rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 12 padziernika 1993 r. (Dz.U. Nr 103
poz. 472 z póniejszymi zmianami)
- inne dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy okrelone w Rozporz¹dzeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60 poz. 281).
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
- zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów
- wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub imprezy
- chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ
- oddelegowaniem w celu dokszta³cania i doskonalenia
zawodowego

- zwolnienie z obowi¹zku wiadczenia pracy w zwi¹zku
z pe³nieniem funkcji zwi¹zkowych
traktuje siê tak jak godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci 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 wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 Ustawy
Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o1/
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 wynagradzania 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 wg zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
ROZDZIA£ III
Pozosta³e ustalenia
§11. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, w których
praca odbywa siê we wszystkie dni tygodnia, którzy realizuj¹
zajêcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuj¹ za ten dzieñ
innego dnia wolnego od pracy, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 30 ust.5 pkt 4 Karty
Nauczyciela.
ROZDZIA£ IV
Dodatki mieszkaniowe
§12. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie
wiejskim w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - 12%
minimalnego wynagrodzenia pracowników.
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3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w pkt 2 zalicza
siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,

- wspó³ma³¿onka,

2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.

- rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu,
- pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela i jego ma³¿onka
dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
- pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela i jego ma³¿onka
niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia
26 roku ¿ycia,

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach
przys³uguje tylko jeden dodatek wyp³acany przez wskazanego
przez niego pracodawcê.
9. 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,
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 by³a
zawarta.

- dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. Nauczyciel ma obowi¹zek powiadomiæ pracodawcê
o ka¿dej zmianie maj¹cej wp³yw na prawo do dodatku.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej
w pkt 2. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ jednego z nich, który
bêdzie otrzymywa³ ten dodatek, na podstawie owiadczenia
z³o¿onego na pimie do organu prowadz¹cego.

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi  Wójt Gminy Rychtal.

§13. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi
organizacjami zwi¹zkowymi.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:

§14. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
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UCHWA£A Nr IV/26/06 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), Rada Miejska
Wielichowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od sprzeda¿y w miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie
Miasta i Gminy Wielichowo w nastêpuj¹cych kwotach:

1) od sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych i spo¿ywczych - 20 z³
2) od sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych nieprzetworzonych
z w³asnej produkcji
- 3 z³.
§2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ
dokonywania sprzeda¿y w miejscach prowadzenia handlu.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze
inkasa.
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*2. Wyznacza siê inkasentem Magdalenê Misiorn¹ inspektora ds. ksiêgowoci bud¿etowej Urzêdu Miasta i Gminy
w Wielichowie.

Poz. 588, 589

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

*3. Okrela siê wynagrodzenie za inkaso dla inkasenta
w wysokoci 10% od op³at, o których mowa w §1 uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Marciniak

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wielichowo.
§5. Traci moc prawn¹ uchwa³a Nr IX/63/99 Rady
Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 1999 r.

* Uchwa³a Nr 2/103/2007 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2007 roku
orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §3 ust. 2 i 3 uchwa³y
Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia
2006r. w sprawie ustalenia op³aty targowej.
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UCHWA£A Nr III/15/2006 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego na rok 2007 wysokoci stawek i szczegó³owych warunków przyznawania
i wyp³acania dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,
jak równie¿ szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw oraz wysokoci i warunków wyp³acania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolu, dla których organem prowadz¹cym jest gmina Zagórów
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1,
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 marca 2006r.
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 43 poz. 293)
po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolu, dla których organem prowadz¹cym jest gmina Zagórów uchwala siê
regulamin w brzmieniu:
§1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ: szko³ê podstawow¹,
gimnazjum, zespó³ szkolno  gimnazjalny oraz przedszkole, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Zagórów,
2) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla których organem prowadz¹cym jest
gmina Zagórów,

3) dyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora szko³y, dla
której organem prowadz¹cym jest gmina Zagórów,
4) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od dnia 1 wrzenia do dnia 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Gminy
Zagórów,
6) Karcie Nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz 674 ze zm.),
7) rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
powo³ane na wstêpie,
8) wynagrodzeniu zasadniczym  nale¿y przez to rozumieæ
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okrelone w rozporz¹dzeniu, o którym mowa w punkcie 7),
9) gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Zagórów.
§2. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³
i przedszkoli, dla których organem prowadz¹cym jest gmina
Zagórów.
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2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³
i przedszkoli nie bêd¹cych nauczycielami.
§3. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
4) nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy z wy³¹czeniem wiadczeñ z zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych okrelonych
w art. 54 ustawy.
§4. Dodatek za wys³ugê lat.
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
przyznawany i wyp³acany zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39
ust. 3 i 4 Karty nauczyciela oraz §5 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek przys³uguje pocz¹wszy od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do jego
wy¿szej stawki.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie oraz 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 pracownik otrzymuje z tego tytu³u wynagrodzenie
lub zasi³ek z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
4. Dodatek za wys³ugê lat nie przys³uguje w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
5. Dodatek za wys³ugê lat wchodzi do podstawy wymiaru
zasi³ku macierzyñskiego.
6. Dodatek wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatek motywacyjny.
1. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych szkó³, przedszkoli i placówek owiatowych stanowi 3,0% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej
placówki.
2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:
1) dyrektorowi  przez burmistrza,
2) nauczycielowi  przez dyrektora.
3. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ nauczyciel, który
przepracowa³ w danej szkole co najmniej rok i spe³nia co
najmniej 6 z nastêpuj¹cych wymagañ:
1) w zakresie zadañ dydaktyczno  wychowawczych:
a) osi¹ga dobre wyniki nauczania potwierdzone
wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych oraz wynikami wewn¹trzszkolnego badania
wyników nauczania,

b) uczniowie przez niego przygotowani uczestnicz¹
w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy
z uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
d) przygotowuje lub wspó³organizuje uroczystoci
edukacyjne o zasiêgu szkolnym lub rodowiskowym,
e) organizuje dodatkowe zajêcia edukacyjne dla
uczniów, uwzglêdniaj¹c ich potrzeby i zainteresowania.
2) w zakresie zadañ opiekuñczo  wychowawczych:
a) aktywnie i efektywnie dzia³a na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych pomocy ze wzglêdu na ich trudn¹
sytuacjê ¿yciow¹,
b) bardzo dobrze wspó³pracuje z rodzicami w zakresie
spraw dydaktycznych i wychowawczych,
c) wspó³pracuje z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
3) w zakresie zadañ statutowych innych ni¿ wymienione
w podpunkcie 1), 2):
a) czynnie uczestniczy w pracach zespo³ów przedmiotowych i innych,
b) przeprowadza lekcje kole¿eñskie,
c) dba o doposa¿enie pracowni przedmiotowej,
d) promuje szko³ê na zewn¹trz.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ dyrektor, który na
tym stanowisku przepracowa³ co najmniej rok, spe³nia co
najmniej 4 z wymagañ okrelonych w podpunkcie 2) i 3)
oraz nienagannie wype³nia obowi¹zki dyrektora szko³y
okrelone w Ustawie o systemie owiaty.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 5%, a dla dyrektora 8% pobieranego przez
niego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony nie
krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy i jest
wyp³acany z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny przys³uguje w pe³nej wysokoci
w trakcie ca³ego okresu, na jaki zosta³ przyznany i nie
wchodzi do podstawy wynagrodzenia za okres choroby
i zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
8. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia.
§6. Dodatek funkcyjny
1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szko³y w wysokoci:
1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko:
-

dyrektora przedszkola  od 300 do 600 z³ miesiêcznie
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-

wicedyrektora przedszkola  od 200 do 400 z³
miesiêcznie

-

dyrektora szko³y licz¹cej do 4 oddzia³ów  od 200
do 500 z³ miesiêcznie

-

dyrektora szko³y licz¹cej od 5 do 7 oddzia³ów
 od 300 do 700 z³ miesiêcznie

-

dyrektora szko³y licz¹cej od 8 do 16 oddzia³ów
 od 500 do 900 z³ miesiêcznie

-

wicedyrektora szko³y licz¹cej powy¿ej 10 oddzia³ów
 od 300 do 500 z³ miesiêcznie

2) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo
klasy:
-

w oddziale licz¹cym do 15 uczniów  od 15 do 25
z³ miesiêcznie

-

w oddziale licz¹cym powy¿ej 15 uczniów  od 20 do
40 z³ miesiêcznie,

3) nauczycielowi, któremu powierzono funkcje opiekuna
sta¿u w wysokoci od 40 do 60 z³ miesiêcznie,
4) nauczycielowi, któremu powierzono inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szko³y  od 100 do
300 z³ miesiêcznie.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od
pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego
okresu pe³nienia tych obowi¹zków, a ganie z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia
obowi¹zków.
3. Wysokoæ dodatku, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê
uczniów i pracowników, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych
z warunków lokalowych, rodowiskowych oraz spo³ecznych, w jakich szko³a funkcjonuje ustala:
-

dla dyrektora  burmistrz,

-

dla wicedyrektora i wychowawców  dyrektor.
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4. Prawo do dodatku funkcyjnego 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.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania
zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia stanowiska z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia na czas choroby i zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

§7. Dodatek mieszkaniowy.
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ,
przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzale¿niony od stanu rodzinnego nauczyciela, zwany dalej
dodatkiem.
2. Wysokoæ dodatku, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) 15 z³ - przy jednej osobie w rodzinie,
2) 25 z³ - przy dwóch osobach w rodzinie,
3) 30 z³ - przy trzech i wiêcej osobach w rodzinie.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w pkt. 2 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
ma³¿onka, i dzieci, pozostaj¹ce na jego pe³nym utrzymaniu, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem przys³uguje tylko jeden dodatek, w wysokoci ustalonej w pkt 2 Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹
pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresie:
1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego,
4) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej,
5) pobierania zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego,
6) opieki nad chorym cz³onkiem rodziny.
§8. Dodatek za warunki pracy.
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych warunkach okrelonych w §8
rozporz¹dzenia lub uci¹¿liwych okrelonych w §9 rozporz¹dzenia.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce wielkoci dodatków za warunki
pracy:
1) trudne warunki pracy  25%
2) uci¹¿liwe warunki pracy  20%
procentowo do wynagrodzenia zasadniczego
3. Dodatki wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego
przez nauczycieli obowi¹zuj¹cego pensum w warunkach
trudnych lub uci¹¿liwych
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4. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguj¹ za
godziny faktycznie przepracowane, potwierdzone przez
dyrektora szko³y.
5. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo jednego, wy¿szego dodatku.
6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z do³u.
§9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw.
1. Za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw
przyznane zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane wed³ug stawki osobistego zaszeregowania tego nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i 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 uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i doranych zastêpstw.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela,o której mowa w punkcie 2 uzyskuje siê,
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e
czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przys³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ
z powodu:
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego,
2) rozpoczynaniem lub koñczeniem 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, a w szczególnoci:
1) zawieszenia zajêæ szkolnych z powodu epidemii,
mrozów lub klêsk ¿ywio³owych,
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2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub inne imprezy,
3) choroby dziecka uczêszczaj¹cego na zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze lub uczonego w systemie
nauczania indywidualnego, jeli choroba nie trwa
d³u¿ej ni¿ tydzieñ traktuje siê jako godziny faktycznie
przepracowane.
6. Do 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 lub te¿ nie
odbywaj¹ siê z przyczyny okrelonej w pkt 5 podpunkt 3)
 za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar
zajêæ okrelony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru za ka¿dy dzieñ, w którym nauczyciel
nie odbywa³ zajêæ z przyczyn okrelonych w niniejszym
punkcie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie
przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w projekcie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca
siê za godziny faktycznie przepracowane.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8 wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
i zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
§10. 1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze
w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu,
o którym mowa w punkcie 1 okrela Rada Miejska Zagórowa.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Zagórów.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Romualda Matusiak
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UCHWA£A Nr IV/13/06 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2007 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 (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze 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 ze 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 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do uchwa³y.

§1. Ustala siê Regulamin na rok 2007 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

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy
Dobrzyca z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu na rok 2006 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.

Przewodnicz¹cy Rady
() Witalis Pó³rolniczak

Za³¹cznik
do uchwa³y IV/13/06
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 29 grudnia 2006 r.

REGULAMIN NA ROK 2007 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.
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. 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) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3KN,
7) 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),
8) 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
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warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu
wolnym od pracy. (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
ROZDZIA£ II
Dodatki
§2. Dodatek motywacyjny.
1. Nauczycielom, w zale¿noci od osi¹ganych wyników
pracy mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych wyników klasyfikacji lub promocji, efektów egzaminów i sprawdzianów albo sukcesów
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;

c) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
d) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi
na terenie szko³y,
e) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie
innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
statutowych szko³y,
4) warunkiem przyznania dodatku dyrektorowi jest
ponadto:
a) racjonalne zarz¹dzanie nieruchomoci¹ i maj¹tkiem szkolnym (prawid³owoæ zawieranych umów,
w³aciwe i kompletne prowadzenie dokumentacji
obiektu, ewidencja maj¹tku i inwentaryzacja),
b) dba³oæ o stan techniczny i estetykê powierzonych
obiektów szkolnych,
c) racjonalne i zgodne z potrzebami szko³y prowadzenie polityki kadrowej.
3. Dodatek motywacyjny wynosi:
1) dla dyrektora - do 20% p³acy zasadniczej,
2) dla wicedyrektora - do 15% p³acy zasadniczej,
2) dla nauczyciela - do 10% p³acy zasadniczej.

2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:

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

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê
do przydzielonych obowi¹zków,

5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia
warunków, o których mowa w §2 ustala  dyrektor szko³y,
a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy, a w szczególnoci doskonalenie planów dydaktycznych,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie przez nauczycieli
dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne,
arkusze ocen, rozk³ady materia³u, plany pracy) a
przez dyrektorów szkó³ tak¿e dokumentacji organizacyjnej i kadrowej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci
szkolnych,
b) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci na
rzecz rodowiska,

6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
7. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektora
danej szko³y ustala siê w wysokoci 6% rodków
planowanych na wynagrodzenie zasadnicze, z czego co
najmniej 5% wydziela siê na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli nie bêd¹cych dyrektorami i wicedyrektorami.
§3. Dodatek funkcyjny.
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹ nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y,
2) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szko³y.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
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pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe
i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora  Wójt Gminy

4. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego nauczycieli
wymienionych w ust. 1 okrela poni¿sza tabela dodatków
funkcyjnych.

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2  dyrektor szko³y.
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5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
realizuj¹cemu dodatkowe zadania oraz zajêcia z tytu³u
powierzenia:
1) wychowawstwa klasy:
a) do 10 uczniów - w wysokoci

20,00 z³

b) do 20 uczniów - w wysokoci

33,00 z³

c) powy¿ej 20 uczniów - w wysokoci

40,00 z³.

2) funkcji opiekuna sta¿u - w wysokoci

22,00 z³

6. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1,
uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki ich
realizacji  ustala dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy.
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.
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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 lub uci¹¿liwych 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%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
ponadwymiarow¹,
4) w pozosta³ych przypadkach okrelonych w §8 rozporz¹dzenia w wysokoci do 10% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania.
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. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne lub
uci¹¿liwe warunki pracy nauczycielowi przys³uguje prawo
do dodatku z ka¿dego tytu³u.
5. 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
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przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
6. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§5. Dodatek za wys³ugê lat.
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu
niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub koniecznoci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
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,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca.
ROZDZIA£ III
§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.
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.
ROZDZIA£ IV
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§7. 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 stosunku
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.
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5. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania nagród
okrela regulamin przyjêty odrêbn¹ uchwa³¹.

o których mowa w ust. 3 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje  dyrektor, dyrektorowi  Wójt Gminy.

ROZDZIA£ V

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,

Dodatek mieszkaniowy
§8. 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:

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,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej,

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) 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.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia przejciowe i koñcowe
§9. 1. Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu,
w trybie przewidzianym w ust. 1.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela (dyrektora), a w przypadku nauczycieli,

3. Regulamin obowi¹zuje w 2007 roku.

591
UCHWA£A Nr IV/15/06 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Dobrzyca, nabywanych w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych lokali
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 roku - z póniejszymi zmianami) oraz art. 68
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomociami (t.j. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.
 z póniejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie przez Wójta Gminy
Dobrzyca bonifikat przy sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
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lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Dobrzyca
wg nastêpuj¹cych zasad:
1) przy zap³acie ca³ej nale¿noci przed zawarciem aktu notarialnego - do 75% nale¿noci dla wszystkich lokali,
2) przy zap³acie nale¿noci w ratach - do 50% nale¿noci dla
wszystkich lokali.
§2. Przy zap³acie nale¿noci w ratach ustala siê pierwsz¹
wp³atê wnoszon¹ przed zawarciem aktu notarialnego
w wysokoci 20% ceny lokalu.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XVII/112/04 Rady Gminy
Dobrzyca z dnia 27 padziernika 2004 roku w sprawie zasad
udzielania bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Dobrzyca, nabywanych
w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych
lokali.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Witalis Pó³rolniczak
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UCHWA£A Nr III/20/06 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr
142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku
nr 118, poz. 1112; ze zm.) oraz w oparciu o przepisy
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia
2005 roku 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) uchwala siê co nastêpuje:

§2. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2007 r do
dnia 31 grudnia 2007 roku.

§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/252/05 Rady Gminy
Kocielec z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Piotr Dura
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/20/06
Rady Gminy Kocielec
z dnia 29 grudnia 2006 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W SZKO£ACH
I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ KOCIELEC
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, dla której
organem prowadz¹cym jest Gmina Kocielec;
2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1;
3. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego;

-

podnoszenie umiejêtnoci zawodowych;

-

wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy;

-

dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy oraz innych urz¹dzeñ szkolnych;

-

prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym
pedagogicznej;

-

rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych;

-

przestrzeganie dyscypliny pracy.

4. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê;

3. Posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy.

5. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka;

4. Udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych
albo opiekowanie siê samorz¹dem uczniowski lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y, albo prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie
innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli albo aktywny udzia³
w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin- nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w §1 ust. 1 rozporz¹dzenia;
7. rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie 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 43 z 2006 r poz. 293).
Dodatek motywacyjny
§2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest spe³nienie ³¹cznie czterech nastêpuj¹cych warunków:
1. Uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
-

uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów lub sprawdzianów albo sukcesami
w zawodach, olimpiadach, turniejach itp.;

§3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla
dyrektora szko³y jest spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów:
1. Stwarzanie warunków dla prowadzenia prawid³owej
dzia³alnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej
szko³y poprzez:
-

w³aciwe organizowanie pracy Rady Pedagogicznej;

-

stwarzanie warunków do innowacji pedagogicznych;

-

zachêcanie i koordynowanie nauczycieli i uczniów do
udzia³u w olimpiadach i konkursach.

2. Racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie rodkami
finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie
rodków pozabud¿etowych.
3. Dba³oæ o czystoæ, estetykê szko³y i jej otoczenie.
4. Podejmowanie decyzji w zakresie zmierzaj¹cym do rozwoju szko³y.
5. Terminowe i rzetelne wykonywanie poleceñ s³u¿bowych.

-

umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami;

§4. 1. Tworzy siê fundusz na dodatki motywacyjne
w wysokoci:

-

pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.

- dla nauczyciela od 1% do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego;

2. Jakoæ wiadczonej pracy w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajêciem
a w szczególnoci:
-

systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych zadañ;

- dla dyrektora do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela za
okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
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warunków, o których mowa w §2 ustala dyrektor, a stosunku
do dyrektora Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, wychowawstwo klasy oraz sprawowanie funkcji
doradcy metodycznego lub opiekuna sta¿u przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli:
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Dodatek funkcyjny










2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szko³y oraz nauczycielom wymienionym w ust. 2 przyznaje Wójt Gminy.
4. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli wymienionych
w ust. 1 w tabeli lp. 2, 3, 4, 5 przyznaje dyrektor szko³y.
§6. 1. Prawo do dodatków funkcyjnych, o których mowa
w §5 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli
powierzenia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §5 ust. 1,
tabela lp. 1, 2, 3, 4 oraz w ust. 2 nie wy³¹cza prawa do
otrzymanie dodatku, o którym mowa w §5 ust. 1 tabela lp. 5.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek za warunki pracy
§7. 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. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:
- stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla
zdrowia, realizowanych prac i zajêæ;

'



'



- wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
§8. 1. Nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia:
- dydaktyczne w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych;
- indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoci
10% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w tych warunkach godzinê nauczania.
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u na
podstawie imiennego wykazu odbytych w placówce godzin
zajêæ, sporz¹dzonego przez dyrektora szko³y.
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw.
§9. 1. Wynagrodzenia 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 wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
wyp³aca siê wg stawki zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenia za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca o 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 i 3 uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin
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przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5
godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. 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.
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 rozpo-

czynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 7 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.
§10. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u na podstawie imiennego wykazu odbytych w szkole godzin zajêæ,
sporz¹dzonego przez dyrektora szko³y.

593
UCHWA£A Nr III/12/06 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach prowadzonych
przez Gminê i Miasto Nowe Skalmierzyce
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 pó. zm.) 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 pó. zmianami) oraz rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
roku 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. 2005 r. Nr
22, poz. 181 z pón. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach prowadzonych
przez Gminê i Miasto Nowe Skalmierzyce regulamin stanowi
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXI/186/05 Rady Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, zespo³ach
szkó³, zespo³ach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach
prowadzonych przez Gminê i Miasto Nowe Skalmierzyce.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
() Kazimierz Sipka
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr III/12/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2006 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA 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 NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKO£ACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  rozumie siê przez to szko³ê, zespó³ szkó³, zespó³
szkolno-przedszkolny, gimnazjum i przedszkole prowadzone przez Gminê i Miasto Nowe Skalmierzyce,
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 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) rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.)
7) 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 z póniejszymi zm.),
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela,
9) najni¿szym wynagrodzeniu sta¿ysty  nale¿y przez to
rozumieæ najni¿sze wynagrodzenie nauczyciela sta¿ysty
z tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia wymienionego w pkt 6.
ROZDZIA£ II
Dodatek motywacyjny
§2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno  wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci
szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
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e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1 jest:
1) posiadanie bardzo dobrze przygotowanych procedur administrowania i kierowania,
2) organizowanie i kierowanie prac¹ placówki zgodnie z
obowi¹zuj¹cym prawem,
3) promowanie osi¹gniêæ swojej placówki na zewn¹trz,

z³ pomija siê, a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do
pe³nego z³otego.
ROZDZIA£ III
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie
b¹d pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §5
rozporz¹dzenia.

4) pozyskiwanie nauczycieli dla wiadomego kszta³towania
¿ycia wewnêtrznego w³asnej szko³y, dla kszta³towania jej
kultury,

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci
do 160 procent najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela sta¿ysty.

5) podejmowanie starañ, aby wszystkie podmioty kierowania szko³¹ tworzy³y poprawnie funkcjonuj¹cy system, taki
mianowicie, którego wszystkie elementy bêd¹ siê przyczynia³y do prowadzenia ca³oci,

3. Wicedyrektorowi szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysokoci do 90 procent dodatku przyznanego dyrektorowi
szko³y.

6) stwarzanie nauczycielom warunków do samorozwoju
i samorealizacji,
7) stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu nauczania
i umo¿liwianie rozwoju wszystkim uczniom,
8) w³aciwe gospodarowanie zasobami szko³y,
9) efektywne zarz¹dzanie rodkami przyznanymi w planie
finansowym placówki.
§3. 1. Fundusz na dodatek motywacyjny dla nauczycieli
stanowi od 5 do 7 procent kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w ka¿dej placówce.
2. Do wyliczenia funduszu na dodatek motywacyjny, dla
nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza siê wynagrodzeñ dyrektorów szkó³.
3. Fundusz na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³
stanowi do 25 procent kwoty planowanej na wynagrodzenia
zasadnicze dyrektorów wszystkich placówek.
4. Fundusz na dodatek motywacyjny dla danej placówki
jest proporcjonalny do jej udzia³u w funduszu p³ac na
wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
w wysokoci do 20 procent dla nauczyciela, a w stosunku do
dyrektora do 25 procent nale¿nego w dniu przyznania dodatku wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niana
warunków, o których mowa w §2, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora  burmistrz gminy.

4. Dodatek funkcyjny zwi¹zany ze stanowiskiem przys³uguje równie¿ osobie, której powierzono odpowiednie
obowi¹zki w zastêpstwie innej osoby, jeli jej nieobecnoæ
w pracy przekracza 1 miesi¹c.
5. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 2 i 3, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, wyniki pracy oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora  burmistrz gminy,
2) dla wicedyrektora  dyrektor szko³y.
6. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u wykonywania zadañ:
1) wychowawstwa klasy  w kwocie

57 z³,

2) opiekuna sta¿u  w kwocie

35 z³.

7. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy w szkole,
okrelony w ust. 6 pkt 1, przys³uguje za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od wymiaru czasu pracy
nauczyciela.
8. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §4 ust. 2 i 3
nie wy³¹cza prawa do otrzymania dodatku okrelonego w ust.
6 pkt 1.
9. Dodatek funkcyjny z tytu³u wykonywania obowi¹zków
opiekuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿
i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
10. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 6 nauczycielowi przyznaje dyrektor szko³y, natomiast dyrektorowi
burmistrz gminy.

7. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym
cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

11. Prawo do dodatku funkcyjnego, 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. Kwoty przypadaj¹cego dodatku motywacyjnego
zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49

12. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ za czas niezdolnoci
do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³on-
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kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego. Dodatki funkcyjne
nie przys³uguj¹ w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia obowi¹zków, do których przypisany jest ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od
pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.

ustalenia 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, za który nie przys³uguje wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe.
ROZDZIA£ VI
Dodatek za wys³ugê lat

ROZDZIA£ IV
Dodatek za warunki pracy
§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia
warunkach okrelonych w przepisach §8 i §9 rozporz¹dzenia.
Dodatek ten przys³uguje za ka¿d¹ godzinê przeprowadzon¹
w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach, w szczególnoci:
1) nauczycielom szkó³, przedszkoli, nie bêd¹cych specjalnymi, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne dzieci
zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 10 procent stawki godzinowej przys³uguj¹cego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego, za ka¿d¹ przeprowadzon¹ godzinê nauczania,
2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno
 wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
w stopniu g³êbokim w wysokoci 20 procent stawki godzinowej przys³uguj¹cego nauczycielowi wynagrodzenia
zasadniczego, za ka¿d¹ przeprowadzon¹ godzinê nauczania,
3) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne
w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych w wysokoci 25 procent stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê
nauczania.
2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 przys³uguje
w takiej czêci, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach
pozostaj¹ do obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin.
3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor, a dla dyrektora burmistrz gminy.
4. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek
jest zwi¹zany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
ROZDZIA£ V
Godziny ponadwymiarowe i zastêpstw doranych
§6. 1. Wysokoæ wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe okrela rozporz¹dzenie.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni, za które
nauczyciel zgodnie z odrêbnymi przepisami nie otrzymuje
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  za podstawê

§7. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty 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 prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela.
5. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje 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 które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
ROZDZIA£ VII
Dodatek mieszkaniowy
§8. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel
posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie
wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5 tys. mieszkañców,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ, z zastrze¿eniem ust. 14.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) dla 1 osoby

- 14,00 z³,

2) dla 2 osób

- 28,00 z³,

3) dla 3 osób

- 41,00 z³,

4) dla 4 i wiêcej osób

- 55,00 z³,

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
1) dodatek mieszkaniowy przys³uguje na dziecko do
ukoñczenia 18 roku ¿ycia, a je¿eli kszta³ci siê w szkole do
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czasu ukoñczenia nauki, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 20
lat, je¿eli ukoñczenie 20 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole dodatek mieszkaniowy przys³uguje odpowiednio do zakoñczenia bie¿¹cego lub nastêpnego roku szkolnego.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie
wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono
wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresach s³u¿by wojskowej.
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.
8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela, dyrektora szko³y lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi szko³y - burmistrz gminy
10. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesi¹ca
kalendarzowego, w którym nast¹pi³o wyganiêcie lub rozwi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem.

11. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku ulega zawieszeniu na okres:
1) urlopu bezp³atnego nauczyciela d³u¿szego ni¿ jeden
miesi¹c,
2) umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzale¿nione
jest prawo nauczyciela do dodatku, w placówce opiekuñczo - wychowawczej,
3) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela do
dodatku.
12. Wznowienie wyp³acenia dodatku po ustaniu przyczyny
zawieszenia, nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela,
pisemnego wniosku.
13. Nauczyciel, któremu wyp³acany jest dodatek, obowi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okolicznociach powoduj¹cych utratê prawa do dodatku lub zawieszenia jego wyp³acania.
14. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach, który
w ¿adnej z tych szkó³ nie jest zatrudniony wymiarze co
najmniej 1/2 obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ³¹cznie jednak
wymiar jego zajêæ stanowi co najmniej 1/2 obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ dla danego stanowiska, przys³uguje jeden
dodatek mieszkaniowy wyp³acany przez pracodawcê zatrudniaj¹cego wy¿ej wymienionego nauczyciela w najwy¿szym
wymiarze godzin.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§9. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
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594
UCHWA£A Nr IV/17/06 RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Przykona
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), Rada

Gminy Przykona uchwala:

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOCI STAWEK DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
ORAZ WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ PRZYKONA
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. Regulamin okrela:
1) wysokoæ stawek dodatku:
a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat 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 chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy
oraz szczegó³owe warunki ich przyznawania,
2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ jednostki organizacyjne
wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela, zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Przykona,
2) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których
mowa w pkt 1.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§2. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 Karty
Nauczyciela.
2. Dodatek za wys³ugê lat 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,

ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny
§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów,
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ,
zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci
za w³asn¹ edukacjê, planowania w³asnej przysz³oci,
pracy nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych
i spo³ecznych,
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom,
5) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi
instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc socjaln¹,
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,
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8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole,

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,

9) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zkowych zajêæ
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

2) wychowawstwo klasy,

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego,
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem
sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagaj¹cymi,
12) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój
i doskonalenie jakoci jej pracy,
13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym,
14) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ w realizacji zadañ
wynikaj¹cych ze statutu szko³y,
15) realizacja zadañ na rzecz doskonalenia nauczycieli,
wykraczaj¹cych poza statutowe, obowi¹zkowe zadania
szko³y,
16) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój
i doskonalenie jakoci jej pracy.
2. Podstawê obliczenia dodatku motywacyjnego stanowi
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. rednia wartoæ dodatku motywacyjnego w szkole nie
powinna przekraczaæ ogólnej wartoci zabezpieczenia
rodków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze
nauczycieli w wysokoci nie wy¿szej ni¿ 30% w przeliczeniu
na pe³ny etat.
4. Wysokoæ przyznanego dodatku motywacyjnego nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê nauczycielowi na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ szeæ miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿
jeden rok szkolny.
7. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora Wójt Gminy.
8. Kwoty przypadaj¹cego dodatku motywacyjnego
zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do
0,49 z³ pomija siê, a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla
siê do pe³nego z³otego.
9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IV

3) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela  konsultanta,
4) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:
1) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów - w wysokoci
od 15% do 35%,
2) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 9 oddzia³ów do 16 oddzia³ów - w wysokoci od 20% do 40%,
3) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 17 oddzia³ów do 20 oddzia³ów  w wysokoci od 35% do 60%,
4) dyrektorowi szko³y licz¹cej powy¿ej 20 oddzia³ów
- w wysokoci od 60% do 100%
5) wicedyrektorowi szko³y - w wysokoci od 15% do 35%,
6) kierownikowi wietlicy  w wysokoci od 5% do 20%,
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania
 z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego
dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o zastêpstwo, a je¿eli zastêpstwo nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
6. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora Wójt Gminy,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 pkt
5 - 6, dyrektor szko³y.
7. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci od 3% do 5%,

Dodatki funkcyjne

2) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci od 15% do
30%,

§4. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:

3) funkcjê nauczyciela - konsultanta - w wysokoci od 20%
do 40%,
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4) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci od 2% do 4% kwoty,
która stanowi 82% kwoty bazowej okrelonej dla pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej na podstawie art. 5
pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze
bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110,
poz. 1255 ze zmianami) ustalanej corocznie w ustawie
bud¿etowej.
8. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 7, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki
ich realizacji, ustala dyrektor.
9. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 2 i w ust. 7, 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.
10. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym oraz sprawowaniem wychowawstwa lub funkcji z innych powodów,
a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
11. Nauczycielowi przys³uguje dodatek funkcyjny za ka¿d¹
pe³nion¹ funkcjê.
12. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego.
13. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy
§5. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy
z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach, okrelonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
§6. 1. Za prowadzenie przez nauczycieli:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego,
2) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych przys³uguje dodatek w wysokoci 25%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w takich warunkach godzinê zajêæ.

§7. 1. Dodatek za warunki pracy 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.
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§8. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem
ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego
zastêpstwa odbywa siê w tych warunkach) 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. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w tych
warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ 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 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.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciel 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
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 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.
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6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

§10.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

ROZDZIA£ VII
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Witczak

Postanowienia koñcowe
§9. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2007 roku.

595
UCHWA£A Nr V/20/07 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Dusznikach dla obszaru dzia³ek o nr ewid. 884/2, 862/2, 883/7, 885, 886/2 i 1235/17
Na podstawie art. 3, ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami),
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z póniejszymi zmianami), zgodnie
z uchwa³¹ Rady Gminy Duszniki Nr XXIII/116/2004 z dnia
22 lipca 2004 r. Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastêpuje.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla obszaru dzia³ek o nr ewid. 884/2,
862/2, 883/7, 885, 886/2 i 1235/17 zwany w dalszej czêci
uchwa³y planem.
§2. Zakres obowi¹zywania planu okrela granica uchwalenia planu, której przebieg szczegó³owo okrela rysunek
planu.
§3. Integraln¹ czêæ planu stanowi¹:
1. tekst planu  stanowi¹cy treæ niniejszej uchwa³y;
2. rysunek planu - za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y w skali
1:1000, obejmuj¹cy obszar o którym mowa w §1;
3. rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych

do zadañ w³asnych gminy  stanowi¹cego za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y.
§4. Ustalone w planie przeznaczenie dla obszaru,
o którym mowa w §1 zgodne jest z postanowieniami obowi¹zuj¹cego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki.
§5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
okrelenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie parametrów
zabudowy i zagospodarowania terenu, okrelaj¹cych dopuszczalny sposób wykonania prawa w³asnoci na terenie
objêtym planem.
§6. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z pó. zm.), o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,
2. planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §1 niniejszej
uchwa³y,
3. uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Duszniki,
4. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzne
ustalenia planu na aktualnej mapie zasadniczej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
5. przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
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w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone odpowiednim
symbolem,
§7. Zakres opracowania planu obejmuje:
1. okrelenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

3) tereny us³ug zdrowia, oznaczone symbolem UZ;
4) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem ZP;
5) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem
1 WS;

2. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,

2. Tereny przestrzeni publicznej, ulic oznaczone symbolem
KD oraz inne Kx.,

3. zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

3. Rowy istniej¹ce i projektowane oznaczone symbolem
2-4 WS

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,
5. parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy,
6. zasady rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury
technicznej,
7. sposób tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania
terenu,
8. stawkê procentow¹, na podstawie której ustala siê op³atê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
9. mowa o dzia³ce nr ewid. 883/7, nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e dzia³ki powsta³e na podstawie Decyzji Wójta Gminy
Duszniki Nr RRG.6011-22/05 z 20.06 2005 r.
§8. Ze wzglêdu na nie wystêpowanie potrzeb, zakres
opracowania planu nie okrela:
1. szczegó³owych zasad i warunków scalania objêtych
planem miejscowym,
2. ustaleñ dotycz¹cych terenów rekreacyjno  wypoczynkowych oraz terenów s³u¿¹cych organizacji imprez
masowych,
§9. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1. granica uchwalenia planu,
2. nieprzekraczalne linie zabudowy,
3. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania wg legendy rysunku planu,
4. oznaczenia dotycz¹ce przeznaczenia terenu.

Zasady ochrony rodowiska i kszta³towania
³adu przestrzennego
§11. Dla terenu objêtego planem wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska i kszta³towania ³adu
przestrzennego:
1. zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
koliduj¹cej z funkcj¹ mieszkaniow¹ terenu,
2. zakazuje siê wykorzystywania rowów i wód powierzchniowych jako odbiorników wód opadowych z dróg i placów
oraz wszelkich cieków,
3. zakazuje siê hodowli zwierz¹t,
4. w zagospodarowaniu terenu zieleni urz¹dzonej nale¿y
stosowaæ gatunki rolin charakterystyczne dla lokalnego
siedliska przyrodniczego,
5. ustala siê mo¿liwoæ likwidacji rowów otwartych poprzez
ich prze³o¿enie,
6. ustala siê mo¿liwoæ odprowadzania do rowów wód gruntowych z istniej¹cych i nowo realizowanych systemów
drena¿u i odwodnieñ terenu,
7. ustala siê mo¿liwoæ przekszta³cenia terenu poprzez
nadsypanie gruntu i dostosowanie jego do warunków
zabudowy,
8. ró¿nica poziomów nadsypanego gruntu w granicy
s¹siaduj¹cych dzia³ek nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,5 m,
9. ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci
6,0 m od granicy dzia³ek z pasami drogowymi ulic KD.
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
Przeznaczenie terenów
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1. Dla terenu objêtego planem ustala siê przeznaczenie
podstawowe;

§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Elementy ma³ej architektury oraz sposób realizacji
nawierzchni utwardzonych nale¿y przyjmowaæ w nawi¹zaniu do rozwi¹zañ architektonicznych g³ównego obiektu
zabudowy terenu.

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolem MN;

2. Wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek zachowania
wszelkich norm, gwarantuj¹cych ograniczenie szkodliwego oddzia³ywania od przyjêtych systemów ogrzewania
obiektów na rodowisko przyrodnicze i ludzi.

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami, oznaczone symbolem MN/U;

3. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ w zamykanych zbiornikach w miejscu urz¹dzonym na ka¿dej dzia³ce w miejscu
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gwarantuj¹cym dostêp zwi¹zany z okresowym ich opró¿nianiem przez wyspecjalizowane firmy.
4. Realizacja zabudowy i zagospodarowania nie mo¿e
naruszaæ istniej¹cych stosunków wodnych a wszelkie kolizje
inwestycji z systemem urz¹dzeñ melioracyjnych i drena¿owych nale¿y likwidowaæ zapewniaj¹c pe³n¹ sprawnoæ
systemu.

12. Ustala siê obowi¹zek zachowania powierzchni biologicznie czynnej stanowi¹cej co najmniej 40% powierzchni
terenu,
13. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji powierzchni utwardzonych na parkingach, chodnikach i drogach dojazdowych,
stanowi¹cych nie wiêcej ni¿ 20% powierzchni ogólnej
obszaru ka¿dej dzia³ki.
14. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u terenu;

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§13. Ustala siê obowi¹zek zg³oszenia do Wlkp. Woj.
Konserwatora Zabytków w Poznaniu ka¿dego przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zasobów archeologicznych,
podczas wszelkich prac ziemnych zwi¹zanych z zabudow¹
i zagospodarowaniem terenu, celem ustalenia zakresu
specjalistycznych prac badawczych w tym tak¿e do spe³nienia
czynnoci do których inwestor powinien byæ zobowi¹zany.
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych
§14. Na terenie zieleni publicznej;
1. zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych,
2. dopuszcza siê lokalizacjê obiektów technicznych
infrastruktury elektroenergetycznej jak jeden obiekt trafostacji i inne obiekty przesy³u energii,
3. dopuszcza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury jak
³awki, rzeby, elementy rekreacji i zabaw dla dzieci
z wy³¹czeniem realizacji boisk i placów gry,
4. zakazuje siê umieszczania reklam i obiektów telefonii,
§15. Na terenie pasów drogowych ulic i placów manewrowych zakazuje siê realizacji wszelkiego rodzaju reklam.
§16. Dla terenów wód powierzchniowych 1 WS;
1. dopuszcza siê mo¿liwoæ przebudowy w tym tak¿e zmianê
ukszta³towania i wielkoci zbiornika, dokonanych
z zakresie dzia³añ przebudowy systemu odwodnienia,
2. ustala siê obowi¹zek utrzymywania stanu technicznego
dla spe³niania funkcji odbioru i gromadzenia wód zgodnie
z funkcj¹ systemu odwodnienia terenu.
Parametry i wskaniki
kszta³towania zabudowy
§17. Dla dzia³ek budowlanych objêtych planem, oznaczonych symbolem MN, MN/U i UZ wprowadza siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu:
10. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy okrelone na
rysunku planu:
11. Ustala siê maksymalny procent zabudowy dzia³ki obiektami kubaturowymi do 25% powierzchni terenu dzia³ki
w ramach obszaru MN oraz do 40% powierzchni terenu
dzia³ek w ramach obszaru MN/U i UZ;

1) granice podzia³u wewnêtrznego wed³ug rysunku planu
maj¹ charakter postulatywny,
2) dopuszcza siê inny podzia³ na warunkach wynikaj¹cych z uchwa³y,
3) brak postulatywnej propozycji podzia³u terenu MN na
rysunku planu, oznacza obowi¹zek stosowania przepisów uchwa³y dotycz¹cych zasad podzia³u,
4) granice podzia³u nale¿y przyjmowaæ w sposób gwarantuj¹cy ich wyznaczanie maksymalnie prostopadle
do granic frontowych dzia³ek,
5) minimalna wielkoæ dzia³ki MN wynosi 800 m2,
6) minimalna wielkoæ dzia³ki na terenie 1MN/U wynosi
1500 m2, na terenie 2MN/U wynosi 1000 m2.
7) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki wynosi 18,0 m,
8) dzia³ka 3MN/U nie mo¿e byæ podzielona na mniejsze
dzia³ki a jej funkcja us³ugowa ma zwi¹zek z funkcj¹
mieszkaln¹ dzia³ki 862/2,
9) dopuszcza siê rozdzielenie obu czêci dzia³ki 862/2
ogrodzeniem.
§18. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
zabudowy:
1. Ustala siê obowi¹zek wykonania badañ gruntowo
- wodnych w miejscu lokalizacji ka¿dego nowego budynku, w celu okrelenie sposobu posadowienia oraz rodzaj
konstrukcji.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoæ projektowania i realizacji obiektów w dowolnej formie z zastosowaniem dachu stromego
z zachowaniem zasad kompozycji przestrzennej uwzglêdniaj¹cych istniej¹cy stan zabudowy.
3. Przy zastosowaniu dachu stromego ustala siê: maksymaln¹ wysokoæ zabudowy obiektami kubaturowymi wynosz¹c¹ 14,00 m od poziomu terenu do poziomu linii kalenicy,
4. Ustala siê maksymaln¹ liczbê dwu kondygnacji nadziemnych.
5. Ustala siê rzêdn¹ poziomu posadzki obiektu podstawowego zabudowy dzia³ki wynosz¹c¹ nie wy¿ej ni¿ 91,00 m
n.p.m. i nie wiêcej ni¿ 60 cm ponad projektowany poziom
terenu, licz¹c od redniej rzêdnej wystêpuj¹cej wokó³
obrysu budynku.
§19. Pozosta³e wymogi dotycz¹ce zagospodarowania
terenu:
1. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ z litego muru.
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2. Wzd³u¿ granicy frontowej dzia³ki budowlanej nale¿y realizowaæ a¿urowe ogrodzenie o wys. maksimum do 1,5 m,
na podmurówce nie wy¿szej ni¿ 0,5 m nad poziom terenu,

3. dopuszcza siê realizacjê nowej trafostacji lub przeniesienie istniej¹cej nas³upowej, na warunkach okrelonych
przez w³aciwego dysponenta,

3. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ z prefabrykowanych
segmentów betonowych.

4. dopuszcza siê lokalizacjê trafostacji w pasie drogowym
projektowanych ulic lub na terenie ZP w dowolnie dobranym miejscu, zgodnie z opracowaniem bran¿owym i bez
potrzeby wydzielenia dzia³ki ewidencyjnej,

4. Dopuszcza siê mo¿liwoæ umieszczania informacji lub
reklam na budynku w obszarze MN, o powierzchni reklamowej do 0,75 m2,.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoæ umieszczania informacji lub
reklam na budynku w obszarze MN/U, o powierzchni
reklamowej do 1,50 m2,.
Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów za
gospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj¹cych ochronie, ustalonych
na podstawowe odrêbnych przepisów
§20. Ze wzglêdu na brak elementów podlegaj¹cych ochronie na podstawie odrêbnych przepisów nie przyjmuje siê
ustaleñ w tym zakresie.
Ustalenia w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej
§21. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu objêtego planem nale¿y
zapewniæ poprzez realizacjê systemu ulic dojazdowych
w wyznaczonych pasach drogowych 1KD, 2KD i 3KD.
2. Ustala siê zakaz wyznaczania miejsc parkingowych
w pasie drogowym ulic, zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
3. W pasie drogowym ulic 2KD i 3KD nale¿y zrealizowaæ,
oprócz standardowego uzbrojenia terenu, kanalizacjê melioracyjn¹ zwi¹zan¹ z likwidacj¹ otwartego rowu.
4. W pasie drogowym ulicy 1KD dopuszcza siê, niezale¿nie
od standardowego uzbrojenia podziemnego, realizacjê
odcinka kanalizacji melioracyjnej zwi¹zanej likwidacj¹
otwartego rowu.
5. Ustala siê minimaln¹ szerokoæ pasa drogowego ulic
wynosz¹c¹ 12,0 m.
6. Dla ulicy 2KD dopuszcza siê mo¿liwoæ zastosowania pasa
drogowego wynosz¹c¹ 14,0 m dla organizacji miejsc
parkingowych wzd³u¿ krawêdzi jezdni.
§22. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1. zapotrzebowanie w wodê  zapewniæ poprzez przy³¹czenie
do lokalnej sieci wodoci¹gowej na warunkach uzyskanych
od dysponenta sieci,
2. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  zapewniæ z istniej¹cej sieci na warunkach uzyskanych od dysponenta sieci,

5. zapotrzebowanie w gaz  nale¿y zapewniæ poprzez wykorzystanie istniej¹cej sieci gazowej,
6. cieki sanitarne - sposób ich odprowadzenia lub oczyszczania;
1) nale¿y zapewniæ odprowadzenie cieków sanitarnych,
bytowych do oczyszczalni cieków, poprzez przy³¹czenie do istniej¹cej sieci,
2) nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych zbiorników
bezodp³ywowych, ani przydomowych oczyszczalni
cieków,
6. sposób odprowadzenia wód opadowych z dachów
i powierzchni utwardzonych;
1) nale¿y gromadziæ w zbiornikach szczelnych i zagospodarowaæ poprzez wykorzystanie dla celów podlewania,
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ odprowadzania wód opadowych do rowów na warunkach uzyskanych od zarz¹dzaj¹cego systemem melioracyjnym pod warunkiem
ich oczyszczenia.
7) gospodarowanie odpadami  gromadzenie odpadów
w pojemnikach zamkniêtych, wywóz i sk³adowisko
odpadów zgodnie z systemem obowi¹zuj¹cym na terenie
gminy;
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§23. Ustalenia planu utrzymuj¹ swoj¹ moc dla obszaru
zatwierdzenia niezale¿nie od dokonanych zmian w ewidencji
gruntów zwi¹zanych z podzia³em terenu i nadaniem nowych
numerów dzia³ek.
§24. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³at, o których
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokoci 10%.
§25. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§26. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Gracjan Skórnicki
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr V/20/07
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 stycznia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY DUSZNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
W DUSZNIKACH DLA OBSZARU DZIA£EK N NR. EWID.884/2, 862/2, 883/7, 885, 886/2 I 1235/17, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ
W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Duszniki
rozstrzyga co nastêpuje:

5. Okrelenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy Duszniki.

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej

6. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿noci
od wielkoci rodków przeznaczonych na inwestycje.

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³aciwe jednostki gminne.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okrelonych w planie Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³aciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych.
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami
oraz na podstawie przepisów odrêbnych.
4. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okrelonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy
Duszniki.

1) Wydatki z bud¿etu gminy,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et gminy  w ramach m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych rodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno  prawnym lub w formie partnerstwa publiczno  prywatnego  PPP, a tak¿e w³acicieli
nieruchomoci.
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UCHWA£A Nr IV/22/07 RADY GMINY PAKOS£AW
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne
ni¿ okrelone w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹
wystêpowaæ do Wójta Gminy Pakos³aw z wnioskami o przyznanie dotacji na realizacjê zadañ które nie zosta³y okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze
zmianami).
§2. 1. Podmioty aby uzyskaæ dotacjê zobowi¹zane s¹ do
z³o¿enia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie
do dnia 15 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. Wnioski o których mowa w §2 ust. 1 sk³ada siê do
Wójta Gminy Pakos³aw który rozpatruje i dokonuje oceny
wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne okrelone w §1 i po zaakceptowaniu ujmuje je w projekcie bud¿etu.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach mo¿liwe jest
sk³adanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku
bud¿etowego.
4. Wnioski o przyznanie dotacji sk³adane w trakcie roku
bud¿etowego, rozpatruje Wójt Gminy Pakos³aw po zasiêgniêciu opinii komisji Rady Gminy a nastêpnie przygotowuje
projekt zmian w bud¿ecie.
5. Wnioski mog¹ byæ sk³adane na zadania, których termin
realizacji przypada w danym roku bud¿etowym do dnia 15
grudnia.
§3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawieraæ:
1) okrelenie zadania publicznego na jakie ma byæ przyznana
dotacja,
2) nazwê podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê,
3) miejsce i czas realizacji zadania,
4) zakres rzeczowy proponowanego zadania,
5) skalkulowane koszty zadania,
6) ród³a sfinansowania kosztów zadania,
7) kwotê wnioskowanej dotacji,
8) datê i podpisy osób upowa¿nionych do sk³adania owiadczenia woli w imieniu podmiotu nie zaliczonego
do sektora finansów publicznych.

2. Sk³adana oferta powinna byæ zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹ca wykonanie zadania w sposób
efektywny, rzetelny, oszczêdny i terminowy.
§4. Wysokoæ dotacji na zadania publiczne nale¿¹ce do
zadañ gminy okrela Rada Gminy w uchwale bud¿etowej.
§5. 1. Wójt Gminy w terminie 30 dni po uchwaleniu
bud¿etu zawiera z podmiotem dotowanym pisemn¹ umowê,
w której uwzglêdnia siê w szczególnoci:
1) oznaczenie stron umowy,
2) termin i miejsce realizacji zadania oraz jego zakres rzeczowy,
3) kwotê dotacji,
4) termin i sposób przekazywania dotacji,
5) termin wykorzystania dotacji,
6) sposób kontroli dotowanego zadania,
7) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,
8) termin z³o¿enia pisemnego sprawozdania z wykonania
zadania i wykorzystania dotacji,
9) pouczenie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz o wydatkowaniu otrzymanych
rodków zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
2. Wójt podaje do publicznej wiadomoci wykaz podmiotów, którym udzielone zosta³y dotacje.
3. Przyznana dotacja przekazywana jest w terminach
ustalonych w umowie.
4. Przekazywanie kolejnych rat nastêpuje dopiero po
rozliczeniu uprzednio rozliczonej raty dotacji.
§6. 1. Wójt Gminy Pakos³aw lub osoby dzia³aj¹ce z jego
upowa¿nienia dokonuj¹ kontroli i oceny wykonywania zleconego zadania a w szczególnoci:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonania zadania,
3) prawid³owoci wykorzystania rodków publicznych
przekazanych na realizacjê zadania,
4) kontroli ksi¹g rachunkowych, kontrolê dokumentów
finansowych oraz innej dokumentacji okrelonej przepisami prawa.
2. Kontrola o której mowa w ust. 1 mo¿e polegaæ na:
1) zbieraniu i ocenie przedk³adanych Wójtowi Gminy
Pakos³aw informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,
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2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania.

5. Dotacja podlega w ca³oci zwrotowi je¿eli:

3. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dzany jest protokó³.

1) przed³o¿one dokumenty finansowe nie spe³niaj¹ wymogów okrelonych w ustawie o rachunkowoci i ustawie
o zamówieniach publicznych,

§7. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastêpuje:
1) dla podmiotów otrzymuj¹cych dotacje jednorazow¹
w terminie 30 dni do daty zakoñczenia realizacji dotowanego zadania jednak nie póniej ni¿ do 20 grudnia roku
bud¿etowego,

2) podmiot wydatkowa³ rodki niezgodnie z zawart¹ umow¹,
3) nie zrealizowa³ zadania okrelonego w umowie.

2) dla pozosta³ych podmiotów w terminie do dnia 10 miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie kwarta³u, z tym ¿e IV kwarta³
nale¿y rozliczyæ do 20 grudnia roku bud¿etowego.

6. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku bud¿etowym
podlega zwrotowi na rachunek bud¿etu gminy w terminie
7 dni od daty z³o¿enia rozliczenia lecz nie póniej ni¿ do dnia
20 grudnia roku bud¿etowego.

2. Podmioty zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia sprawozdania
na pimie w terminach wymienionych w ust. 1 zawieraj¹cego:

§8. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy
Pakos³aw.

- opis wykonanego zadania i terminowoæ realizacji zadania,

§9. Traci moc uchwa³a nr XVI/98/2004 Rady Gminy
Pakos³aw z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu
postêpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne
ni¿ okrelone w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania.

- zestawienie wydatków wg danych okrelonych w umowie.
3. Podmioty wraz ze sprawozdaniem przedk³adaj¹ do
wgl¹du orygina³y dokumentów finansowych opisanych, ¿e
zrealizowano je ze rodków pochodz¹cych z dotacji otrzymanej z bud¿etu gminy. Dokumenty finansowe musz¹ spe³niaæ
wymogi ustawy o rachunkowoci.
4. Wójt Gminy Pakos³aw ma prawo wstrzymaæ przekazywanie rat dotacji w przypadku gdy podmiot dotowany wykorzysta³ chocia¿by czêæ dotacji na inne cele ni¿ wskazane
w umowie lub nie przed³o¿y³ sprawozdania o którym mowa
w ust. 2.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
up³ywie og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Biechowiak
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UCHWA£A Nr IV/23/07 RADY GMINY PAKOS£AW
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie bud¿etu na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, i, pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 165,
art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust.
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1.1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2007 w wysokoci
10.173.505 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoci: dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu

administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
w wysokoci l.932.408 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2007 w wysokoci 10.070.347 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci 8.701.357 z³, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ - 4.128.867 z³,
b) dotacje
w tym:

- 173.238 z³,
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- 102.256 z³,
- 1.368.990 z³,

z tego:
a) wydatki maj¹tkowe jednoroczne w kwocie 80.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5,
b) wydatki wieloletniego programami inwestycyjnego
w kwocie 1.288.990 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
3. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje:

4. Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami bud¿etu
wynosi 103.158 z³ i stanowi nadwy¿kê bud¿etu, która zostanie
przeznaczona na sp³atê zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek
i wykup obligacji.
5. Przychody i rozchody bud¿etu okrela za³¹cznik nr 7.
§5. Tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoci

- 23.500 z³;

2) celow¹ na zadania owiatowe w wysokoci - 31.600 z³.
§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoci:
1) przychody

- 8.000 z³;

2) wydatki

- 20.140 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami
w wysokoci 1.932.408 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 3,

§7. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u emisji obligacji,
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w kwocie 1.361.158 z³,
z tego na:

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokoci 30.883z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego
deficytu bud¿etu
200.000 z³;

§3. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 57.500 z³ i wydatki
na realizacjê zadañ okrelonych w programie przeciwdzia³ania narkomanii w wysokoci 1.500 z³ oraz w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci 56.000 z³.

2) sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u emisji
papierów wartociowych oraz zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów
1.161.158 z³.

§4. 1. Przychody bud¿etu ustala siê w kwocie 1.058.000 z³
w tym:
1) Przychody ze sprzeda¿y innych papierów wartociowych
880.000 z³,
2) Przychody z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na rynku
krajowym
178.000 z³.
2. Sp³ata kredytów i po¿yczek nastêpowaæ bêdzie
z dochodów w³asnych gminy z uwzglêdnieniem ich w planach
bud¿etowych opracowywanych na lata obejmuj¹ce sp³atê.
3. Rozchody bud¿etu ustala siê w kwocie 1.161.158 z³,
w tym:
1) sp³ata po¿yczki

90.000 z³

2) wykup obligacji

220.000 z³

3) sp³ata po¿yczki na prefinansowanie ze rodków funduszy
strukturalnych projektu pod nazw¹ Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowociach Pakos³aw, Pomocno, Osiek,
Zaorle i Ostrobudki w ramach Zintegrowanego Projektu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004  2006
233.993 z³,
4) sp³ata po¿yczki na prefinansowanie ze rodków funduszy
strukturalnych projektu pod nazw¹ Chojno Orodek Kultury Chazackiej
227.467 z³,
5) sp³ata po¿yczki na prefinansowanie ze rodków funduszy
strukturalnych projektu pod nazw¹ Pakos³aw wie
rekreacyjno  sportowa
389.698z³.

§8. Upowa¿nia siê Wójta do zaci¹gania zobowi¹zañ:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, okrelonych w za³¹czniku nr 4;
2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest
niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania jednostki
i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.
§9. Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji obligacji na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu bud¿etu do wysokoci - 200.000 z³;
2) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u za wyj¹tkiem zmian kwot wydatków
maj¹tkowych, zmian dotacji,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu.
§10.Ustala siê kwotê 200.000 z³, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.
§11.Ustala siê kwotê porêczeñ udzielanych przez Wójta
w roku bud¿etowym w wysokoci do 20.000 z³.
§12.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§13.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji
w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Biechowiak
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Za³¹cznik Nr 2
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr IV/23/07
Rady Gminy Pakos³aw
z dnia 31 stycznia 2007 r.

I. DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2007 R.
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II. WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI W 2007 R.
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III. DOCHODY BUD¯ETU PAÑSTWA ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO W 2007 R.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr IV/23/2007
Rady Gminy Pakos³aw
z dnia 31 stycznia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH JEDNOROCZNYCH NA ROK BUD¯ETOWY 2007
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr IV/23/2007
Rady Gminy Pakos³aw
z dnia 31 stycznia 2007 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUD¯ETOWY 2007
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU 2007 R.
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598
UCHWA£A Nr IV/34/2007 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru op³aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z póniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 225,
poz. 1635 z póniejszymi zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zarz¹dza siê pobór op³aty skarbowej w drodze inkasa:

2. okrela siê wynagrodzenie za inkaso op³aty skarbowej,
w wysokoci 5% zainkasowanej kwoty.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. wyznacza siê inkasenta op³aty skarbowej  Starostwo
Powiatowe w Wolsztynie.

Przewodnicz¹cy Rady
() Krzysztof Lisiewicz

599
UCHWA£A Nr IV/35/2007 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami Gminy Wolsztyn
Na podstawie art. 5 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:
§1. Konsultacje z mieszkañcami Gminy Wolsztyn zwane
dalej konsultacjami przeprowadza siê w wypadkach
przewidzianych ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym oraz
w innych sprawach wa¿nych dla Gminy w celu poznania
opinii mieszkañców w przedmiocie sposobu rozstrzygniêcia
sprawy poddanej konsultacji.
§2. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ osoby stale
zamieszkuj¹ce teren, na którym maj¹ byæ przeprowadzone
konsultacje oraz posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej.
§3. Zakres konsultacji, o których mowa w §1, mo¿e byæ
ograniczony do terenu kilku lub jednej jednostki pomocniczej
albo jej czêci.

§4. 1. Konsultacje ka¿dorazowo zarz¹dza Rada Miejska
w Wolsztynie, zwana dalej organem zarz¹dzaj¹cym konsultacjê w formie uchwa³y szczegó³owej.
2. Organ zarz¹dzaj¹cy konsultacjê ustala formê, w jakiej
zostanie ona przeprowadzona.
3. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, okrela:
- przedmiot, tryb i sposób przeprowadzania konsultacji,
- obszar, na którym bêd¹ przeprowadzane konsultacje,
- miejsce i termin przeprowadzania konsultacji,
- formê, w jakiej konsultacja bêdzie przeprowadzana,
- treæ ankiety - w przypadku przeprowadzania konsultacji
w drodze ankiety,
- wzór protoko³u zbiorczych wyników konsultacji,
- kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem
konsultacji.
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§5. Konsultacje przeprowadza siê w nastêpuj¹cych
formach:

5. Obs³ugê techniczn¹ zebrania zapewnia Komisja do
spraw konsultacji powo³ana przez Burmistrza Wolsztyna.

1) w g³osowaniu na zebraniach mieszkañców zwanych dalej
zebraniem,

6. Do obowi¹zków komisji wskazanej w pkt 5 nale¿y:

2) w drodze ankiet.
§6. 1. Zwo³anie zebrania lub og³oszenie przeprowadzenia
ankiety powinno byæ dokonane w formie obwieszczenia, co
najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji
poprzez:
1) umieszczenie obwieszczenia
w Urzêdzie Miejskim,

na

tablicy

og³oszeñ

2) powiadomienie wszystkich uprawnionych mieszkañców
w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie.
2. Obwieszczenie powinno zawieraæ:
1) okrelenie przedmiotu konsultacji,

1) sporz¹dzenie listy obecnoci,
2) sprawdzenie czy osoby bior¹ce udzia³ w zebraniu s¹
uprawnione w myl §2 niniejszej uchwa³y do udzia³u
w konsultacjach,
3) sporz¹dzenie protoko³u z podaniem przebiegu zebrania
i wyniku g³osowania.
§9. 1. Przygotowanie ankiet i ich rozprowadzenie wród
uprawnionych do udzia³u w konsultacjach zapewnia Komisja
wymieniona w §8 pkt 5.
2. Przeprowadzenie konsultacji w drodze ankiety polega
na przekazaniu przez zarz¹dzaj¹cego konsultacje pisemnego
zapytania zawieraj¹cego w szczególnoci:

2) okrelenie terenu objêtego konsultacj¹,

1) przedmiot konsultacji wyra¿ony w zdaniu pytaj¹cym
 Czy jest Pan/i za ,

3) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia zebrania lub miejsce
i czas przeprowadzania ankiety.

2) alternatywne odpowiedzi  tak i nie,

§7. 1. Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
uczestnicz¹cych w nim osób uprawnionych do udzia³u
w zebraniu.
2. Wynik ankiety jest wa¿ny bez wzglêdu na iloæ
zwróconych ankiet.
§8. 1. Zebraniu przewodniczy osoba wyznaczona przez
Burmistrza Wolsztyna.
2. Przewodnicz¹cy zebrania informuje mieszkañców
o sprawie bêd¹cej przedmiotem konsultacji i o mo¿liwych
rozwi¹zaniach.
3. Po dyskusji, w ramach której mieszkañcy winni
uzyskaæ wszelkie wyjanienia dotycz¹ce przedmiotu konsultacji, przewodnicz¹cy zebrania informuje o sposobie przeprowadzenia g³osowania i przeprowadza g³osowanie.
4. Opiniê w sprawie poddanej konsultacji uczestnicy
zebrania wyra¿aj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów.

3) informacja o koniecznoci wyboru jednej z odpowiedzi.
3. Z wype³nionych ankiet Burmistrz sporz¹dza zbiorcze
wyniki, do których do³¹cza ca³¹ dokumentacjê.
§10. 1. Konsultacje dotycz¹ce wszystkich mieszkañców
Gminy uwa¿a siê za dokonane, je¿eli zosta³y przeprowadzone
we wszystkich jednostkach pomocniczych.
2. W przypadku okrelonym w §3 uznaje siê konsultacje
za dokonane, je¿eli zosta³y przeprowadzone na terenach, do
których zosta³y ograniczone.
3. Za opiniê mieszkañców uznaje siê tê opiniê, za któr¹
opowiedzia³a siê wiêkszoæ uczestników konsultacji.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Krzysztof Lisiewicz
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SPRAWOZDANIE STAROSTY KROTOSZYÑSKIEGO Z DZIA£ALNOCI
KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W KROTOSZYNIE ZA ROK 2006
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dzia³a pod przewodnictwem Starosty Krotoszyñskiego na podstawie ustawy
o samorz¹dzie powiatowym. W sk³ad komisji wchodzi
10 cz³onków. Ponadto w jej posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele s³u¿b inspekcji i stra¿y oraz inni zaproszeni gocie.
We wrzeniu, w zwi¹zku z zakoñczeniem II kadencji Rady
Powiatu, wygas³y mandaty dwóch cz³onków komisji delegowanych przez Radê. W dniu 27 grudnia 2006 roku Rada
Powiatu Krotoszyñskiego III kadencji uzupe³ni³a sk³ad komisji
o swych przedstawicieli.
Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie powiatowym, komisja
pe³ni rolê cia³a opiniodawczo-doradczego wspieraj¹cego
dzia³ania Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadaniami okrelonymi w ustawach i uchwa³ach w zakresie ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego.
W roku 2006 komisja odby³a 5 posiedzeñ, które by³y
powiêcone nastêpuj¹cym zagadnieniom:
- przyjêcie sprawozdania za rok 2005,
- przyjêcie planu pracy na rok 2006,
- ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
w powiecie krotoszyñskim za rok 2005,
- ocena stanu bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie
powiatu krotoszyñskiego za rok 2005,
- omówienie wyników ankiet na temat oceny poziomu
bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu krotoszyñskiego,
- ocena realizacji programu Bezpieczny Powiat Krotoszyñski,
- omówienie organizacji akcji Bezpieczna droga do szko³y,
- zabezpieczenie akwenów wodnych strze¿onych i niestrze¿onych w okresie letnim,
- prezentacja monitoringu wizyjnego,
- omówienie zarysu koncepcji powiatowego systemu monitoringu wizyjnego,
- zapoznanie siê z informacj¹ o stanie sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu,
- zapoznanie siê z informacj¹ na temat przebiegu akcji
Bezpieczna droga do szko³y. Tematy, którymi zajmowa³a siê komisja w mijaj¹cym roku wynikaj¹ z programu
zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego Bezpieczny
Powiat Krotoszyñski. Ocena realizacji programu przyjêtego przez Radê Powiatu Krotoszyñskiego w 2003 roku
zosta³a dokonana na posiedzeniu komisji oraz Rady
Powiatu. Ocena ta zosta³a poprzedzona badaniami
ankietowymi na temat spo³ecznej oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wród mieszkañców powiatu. Porównanie wyników badañ z roku 2005 z wynikami

podobnych badañ z roku 2002, daj¹ podstawê do stwierdzenia, ¿e stan bezpieczeñstwa uleg³ poprawie.
Zadaniem komisji w roku 2007 bêdzie przygotowanie
i przedstawienie Radzie Powiatu Krotoszyñskiego III kadencji
zmian w programie Bezpieczny Powiat Krotoszyñski.
Du¿o miejsca w minionym roku powiêcono kwestiom
monitoringu wizyjnego. W miesi¹cu czerwcu przy udziale
cz³onków komisji, przedstawicieli samorz¹dów gminnych
i Policji odby³a siê prezentacja monitoringu wizyjnego
przeprowadzona przez firmê ICM Polska z Warszawy. Nastêpnie zorganizowano wyjazd do Nowego Tomyla celem
zapoznania siê z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego.
W miesi¹cu wrzeniu przy udziale przedstawicieli samorz¹dów gminnych podjêto decyzjê o opracowaniu koncepcji
systemu monitoringu wizyjnego dla ca³ego powiatu. Opracowana koncepcja bêdzie podstaw¹ dalszych dzia³añ w roku
2007.
Na sta³e, do wspólnych dzia³añ komisji oraz Komendy
Powiatowej Policji, wesz³a akcja Bezpieczna droga do
szko³y. Przy udziale samorz¹dów gminnych, Starostwa
Powiatowego oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego HDI
Samopomoc zakupiono wiate³ka odblaskowe oraz ulotki
Bezpieczna droga do szko³y.
W miesi¹cu wrzeniu policjanci odwiedzili uczniów klas
pierwszych, gdzie oprócz pogadanek, projekcji filmu, wyposa¿yli dzieci w wiate³ka odblaskowe oraz ulotki. Akcj¹ t¹
objêto oko³o 930 dzieci. Koszt akcji wyniós³ 2.252,84 z³. z czego
udzia³ Starostwa wyniós³ 1.081,84 z³.
Wychodz¹c naprzeciw szerz¹cemu siê zjawisku coraz czêstszego spo¿ywania alkoholu przez dzieci i m³odzie¿, w miesi¹cu lipcu zorganizowano spotkanie z organizatorami dyskotek
w celu uczulenia ich na respektowanie ustawy o wychowaniu
w trzewoci. W celu rozpoznania zjawiska spo¿ywania alkoholu przez dzieci i m³odzie¿, przy udziale Stowarzyszenia
Szansa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzono w szko³ach podstawowych oraz gimnazjach ankietê
na temat spo¿ywania alkoholu. Wyniki badañ ankietowych
by³y jednym z tematów zorganizowanej w miesi¹cu listopadzie konferencji pt. Psychospo³eczne skutki inicjacji alkoholowej - czynniki chroni¹ce m³odzie¿. Konferencja zosta³a
skierowana do nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli
samorz¹dów, dzielnicowych, m³odzie¿owych kuratorów
spo³ecznych.
Wspieraj¹c dzia³ania Policji w zakresie walki z narkotykami
wród dzieci i m³odzie¿y oraz osób doros³ych, ze rodków komisji
zakupiono 150 testów narkotykowych za kwotê 1.435,5 z³.
Dzia³ania podejmowane przez powiat w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa mieszkañców zosta³y zaprezentowane na
Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego powiêconego problemom bezpieczeñstwa.
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W 2006 roku ze rodków przeznaczonych na dzia³alnoæ
Komisji wsparto nastêpuj¹ce inicjatywy w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa:
- eliminacje powiatowe M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego szkó³ ponadgimnazjalnych,
- eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie
w Ruchu Drogowym szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
- zakup testów narkotykowych,
- wyposa¿enie dzieci w wiate³ka odblaskowe,

Inicjatywy podejmowane przez komisjê zosta³y wsparte
przez samorz¹dy gminne kwot¹ 1.024,80 z³. oraz Towarzystwa
Ubezpieczeniowego HDI Samopomoc oddzia³ w Krotoszynie kwot¹ 146,40 z³.
rodki bêd¹ce w dyspozycji komisji mog³y byæ wydane na
realizacjê wielu przedsiêwziêæ w dziedzinie poprawy bezpieczeñstwa dlatego, ¿e cz³onkowie komisji zrezygnowali z diet
oraz zwrotu kosztów podró¿y. Przedsiêwziêcia podejmowane
przez komisjê uzyskiwa³y wsparcie wielu podmiotów dzia³aj¹cych w sferze bezpieczeñstwa. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspó³praca z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Krotoszynie.

- opracowanie za³o¿eñ monitoringu wizyjnego.

Starosta
() mgr Leszek Kulka

W roku 2006 na przedsiêwziêcia realizowane z inicjatywy
komisji oraz we wspó³pracy z innymi podmiotami realizuj¹cymi zadania z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wydana kwotê 28.365,47 z³.

601
SPRAWOZDANIE STAROSTY GOSTYÑSKIEGO Z DZIA£ALNOCI
KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU ZA 2006 ROK
1. W 2006 roku Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku obradowa³a na 3 posiedzeniach.

g) przyjêcie informacji o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego Powiatu Gostyñskiego w 2005 r.

2. Obecnoæ na posiedzeniach wynosi³a 76,39%

h) omówienie spraw dotycz¹cych profilaktyki uzale¿nieñ
oraz problematyki przemocy - -omówienie zagadnieñ
nast¹pi³o w oparciu o dowiadczenia:

3. Celem posiedzeñ by³o:
a) przyjêcie sprawozdania z dzia³alnoci Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za 2005 rok,
b) przyjêcie planu pracy Komisji na 2006 rok,

-

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie
stosowanej profilaktyki,

-

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na temat ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie,

-

Pe³nomocników ds. profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych na temat dzia³añ
profilaktycznych realizowanych w poszczególnych
gminach Powiatu Gostyñskiego.

c) ocena realizacji Programu Bezpieczny Powiat Gostyñski
d) przyjêcie informacji o stanie bezpieczeñstwa ochrony
przeciwpo¿arowej oraz zagro¿eñ po¿arowych Powiatu
Gostyñskiego w 2005 r.
e) przyjêcie rocznego sprawozdania z dzia³alnoci
Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu oraz informacji o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego
w powiecie Gostyñskim za 2005 rok,
f) przyjêcie informacji o stanie bezpieczeñstwa sanitarno
- weterynaryjnego Powiatu Gostyñskiego w 2005 roku,

4. Komisja Bezpieczeñstwa i porz¹dku ogó³em podjê³a
6 uchwa³.
Starosta
() Andrzej Pospieszyñski
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SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO Z DZIA£ALNOCI KOMISJI
BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO W ROKU 2006.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku utworzona zosta³a na
podstawie art. 38 a, b, c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592
z 2001 r. z pón. zm.) i Zarz¹dzenia Starosty Ostrzeszowskiego
Nr 05/2005 z dnia 25 marca 2005 roku.
Komisja zosta³a powo³ana w celu realizacji zadañ Starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami,
inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w ustawach
w zakresie porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli.
Do zadañ Komisji w szczególnoci nale¿y:
1. Ocenianie zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu Ostrzeszowskiego.
2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji, stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
3. Opiniowanie projektu powiatowego planu zapobiegania
przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
4. Opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania Policji i powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
5. Opiniowanie bud¿etu powiatu - w zakresie, o którym
mowa w pkt 1.
6. Opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.
7. Opiniowanie, zleconych przez Starostê, innych ni¿ wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa publicznego.
W sk³ad komisji weszli:
- Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki - jako jej Przewodnicz¹cy,
- radny Jan Mucha - delegowany przez Radê Powiatu
w Ostrzeszowie
- radny Jan Smug - delegowany przez Radê Powiatu
w Ostrzeszowie
- nadkom. mgr in¿. Dariusz Bieniek - delegat Komendy
Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
- kom. Janusz Szwarc - delegowany przez Komendanta
Powiatowego Policji w Ostrzeszowie
- Zenon Palat - delegowany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Grabów n. Prosn¹

- Mieczys³aw M¹dry - delegowany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszów
- st. kpt. mgr in¿. Tomasz Mak - powo³any przez Starostê
Ostrzeszowskiego.
Ponadto w pracach komisji uczestniczyli wyznaczeni przez
Starostê funkcjonariusze i pracownicy powiatowych s³u¿b,
inspekcji, stra¿y, jednostek organizacyjnych powiatu, innych
organów administracji publicznej wykonuj¹cej zadania
z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
na terenie powiatu.
Kadencja komisji trwa 3 lata, tj. od dnia 25 marca 2005 r.
do 24 marca 2008 r. Koszty dzia³ania komisji pokrywane s¹
ze rodków w³asnych bud¿etu powiatu. Obs³ugê administracyjno-biurow¹ komisji zapewnia starostwo.
Komisja w 2006 roku odby³a dwa posiedzenia. Posiedzenia komisji by³y powiêcone sprawom zapewnienia bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego.
Pierwsze posiedzenie odby³o siê 5 czerwca 2006 r.
Tematem posiedzenia by³ stan bezpieczeñstwa publicznego w powiecie Ostrzeszowskim w roku 2005. Dyskutowano
tak¿e nad Rz¹dowym programem zapobiegania przestêpczoci i aspo³ecznym zachowaniom Razem bezpieczniej.
W posiedzeniu udzia³ wziêli cz³onkowie Komisji, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji, Komendant Powiatowy PSP.
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.
Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeñstwa na terenie
dzia³ania Komendy wykaza³a, ¿e w 2005 roku poziom przestêpczoci by³ nieco wy¿szy ni¿ 2004 roku. Odnotowano
wzrost przestêpstw stwierdzonych i wszczêtych postêpowañ
przygotowawczych. Wykrywalnoæ ogólna ukszta³towa³a siê
na poziomie 82,2% i plasuje powiat na 9 miejscu sporód 31
powiatów w województwie wielkopolskim. Odnotowano
wzrost skutecznoci cigania sprawców przestêpstw gospodarczych i narkotykowych.
2005 rok uznano za bezpieczny z punktu widzenia mieszkañca powiatu. Takie opinie wyrazi³a wiêkszoæ mieszkañców
Ostrzeszowa podczas sondy ulicznej przeprowadzonej przez
Telewizjê Pro-art.
Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Ostrzeszowie.
W 2005 roku jednostki ochrony przeciwpo¿arowej interweniowa³y podczas 565 zdarzeñ, wiêcej o 6,4% ni¿ w 2004 r.
Najwiêcej odnotowano po¿arów ma³ych, a najmniej po¿arów
du¿ych. Liczba miejscowych zagro¿eñ wzros³a o 6,9% i wynios³a 404. Realizuj¹c zadania kontrolno - rozpoznawcze przepro-
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wadzono ogó³em 203 czynnoci typu: kontrole podstawowe,
dorane, sprawdzaj¹ce, odbiory obiektów, wizje lokalne, dochodzenie po¿arowe.
Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Ostrzeszowie
Nadrzêdnym zadaniem Inspekcji jest ochrona zdrowia
publicznego poprzez dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie
chorobom zakanym zwierz¹t i ich zwalczanie oraz nadzór nad
jakoci¹ zdrowotn¹ produktów pochodzenia zwierzêcego.
W 2005 roku wykonano badania monitoringowe,
skontrolowano punkty obrotu rodkami ¿ywienia zwierz¹t
oraz punkty mieszalni pasz. Przeprowadzono kontrole
w gospodarstwach odstawiaj¹cych mleko surowe do skupu.
Wydano decyzje dopuszczaj¹ce rodek transportu do przewozu zwierz¹t. W nadzorowanych zak³adach przeprowadzono
kontrole sanitarno - weterynaryjne.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Ostrzeszowie
W roku 2005 nadzorowano i kontrolowano obiekty: wodne, k¹pieliska, u¿ytecznoci publicznej, lecznictwa otwartego,
domy pomocy spo³ecznej, hotele, zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne, dworce oraz inne obiekty. Przeprowadzono kontrole
w zak³adach produkcyjnych bran¿y spo¿ywczej. Nadzorowano zak³ady pracy. Stacja realizowa³a szereg programów
dotycz¹cych m. in. szczepieñ, profilaktyki WZW typu A, raka
piersi, palenia papierosów, zapobiegania AIDS, grypie.
Drugie posiedzenie komisji odby³o siê w dniu 14 grudnia
2006 r.
Tematyka posiedzenia by³a nastêpuj¹ca:
Stan przygotowania s³u¿b drogowych do zimowego
utrzymania dróg na terenie powiatu ostrzeszowskiego
w sezonie zimowym 2006/2007. Kontrola obiektów budowlanych na terenie powiatu w aspekcie wywi¹zywania siê przez
w³acicieli (zarz¹dców) z obowi¹zku usuwania zalegaj¹cego
na dachu niegu i lodu. Sytuacja ludzi starszych, niedo³ê¿nych
i bezdomnych w okresie zimowym.
W posiedzeniu udzia³ wziêli cz³onkowie Komisji, przedstawiciele zarz¹dów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Komendant Stra¿y Miejskiej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Poznaniu, Rejon Kêpno:
Zimowym utrzymaniem dróg krajowych na terenie powiatu zajmuje siê Przedsiêbiorstwo Budownictwa Drogowego
S.A. w Kaliszu. Przedsiêbiorstwo dysponuje i zobowi¹zane
jest udostêpniæ do akcji posiadany sprzêt. Odpowiedzialnoæ
za utrzymanie dróg w zimie spoczywa równie¿ na Generalnej
Dyrekcji w Poznaniu. Decyzje s¹ podejmowane wspólnie
przez w.w. Przedsiêbiorstwo i GDDKiA. Z inicjatywy poznañskiej Dyrekcji ustawione zosta³y siatki w najbardziej newralgicznych punktach trasy krajowej.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Na terenie dzia³ania Rejonu jest 280 km dróg wojewódzkich, w tym 90 km na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Sprzêt do odnie¿ania jest zgromadzony w obwodach dróg
krajowych. W Ostrowie Wlkp. znajduje siê w rezerwie p³ug
wirnikowy, który jest uruchamiany w razie potrzeby. Sprzêt
przygotowany do akcji zimowego utrzymania, to m. in.:
piaskarki, solanki, równiarki, sprzêt ciê¿ki - spycharki na
umowach, uruchamiane w razie potrzeby. Materia³ów do
zimowego utrzymania dróg nigdy nie zabrak³o. Niewykorzystane pieni¹dze przeznaczone na akcjê nie przepadaj¹, przechodz¹ na nastêpny rok.
Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrzeszowie:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywa siê jak
w latach ubieg³ych. Drogi odnie¿ane s¹ wed³ug standardów:
- III - ulice m. Ostrzeszów,
- IV - ulice m. Mikstat i Grabów oraz drogi Nr 272, 403, 405,
441,
- V - pozosta³e drogi powiatowe.
Koordynatorem ds. zimowego utrzymania dróg jest z-ca
Dyrektora. PZD prowadzi akcje w ramach w³asnych si³.
Wynajmuje noniki i sprzêt ciê¿ki. Zaplanowane s¹ dy¿ury,
które bêd¹ pe³nione w razie potrzeby.
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Ostrzeszowie:
Poinformowa³, ¿e stan prawny przez domniemanie
w art. 61 prawa budowlanego nak³ada na w³acicieli obowi¹zek usuwania niegu. Je¿eli w³aciciel (zarz¹dca) nie poddaje
siê w.w. obowi¹zkowi, jest to wystêpek zagro¿ony kar¹. Ale
jest to procedura d³ugotrwa³a. Wojewoda natomiast mo¿e
wydaæ zarz¹dzenie, które upowa¿nia do egzekwowania tego
obowi¹zku.
W ubieg³ym roku przeprowadzono kontrole ze Stra¿¹
Miejsk¹ i przedstawicielem Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego. Najbardziej zagro¿one na terenie powiatu
jest EKO, w³aciciel 3 razy odnie¿a³ dach.
Komisja w powy¿szym sk³adzie skontrolowa³a nastêpuj¹ce obiekty: Meblomark, Leoni Auto-kabel Polska, Techma Konstrukcje, Mayr, SRH Rolnik, ZPMU Poprawa, Dromico
sp. j., Ami sp. j., Profi, Techma - Mikstat, Adeco, hale
sportowe.
Na terenie powiatu osobom starszym, niedo³ê¿nym
i bezdomnym jest udzielana wszelka pomoc przez gminne
orodki pomocy spo³ecznej, powiatowe centrum pomocy
rodzinie. Osoby bezdomne s¹ odwo¿one przez stra¿ miejsk¹
do noclegowni w Kaliszu i Pleszewie.
Wypracowane w czasie posiedzeñ wnioski z przeprowadzonych ocen pozwoli³y na ucilenie zadañ realizowanych
przez s³u¿by, stra¿e, inspekcje powiatu oraz innych podmiotów wykonuj¹cych zadania z zakresu porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu ostrzeszow-
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skiego. Realizacja sformu³owanych podczas dyskusji uwag
i wniosków pozytywnie wp³ynê³a na dzia³ania w obrêbie

zapewnienie porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie powiatu
ostrzeszewskiego.
Starosta Ostrzeszowski
() mgr Lech Janicki

603
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie og³oszenia redniego miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w 2007 roku w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kaliszu
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pón.
zm.) ustala siê redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañ-

ca Domu Pomocy Spo³ecznej w Kaliszu w 2007 roku na kwotê
1.852,53 z³.
Prezydent
Miasta Kalisza
() dr in¿. Janusz Pêcherz
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POROZUMIENIE
z dnia 4 stycznia 2007 roku
zawarte w Poznaniu pomiêdzy
Wojewod¹ Wielkopolskim zwanym w treci porozumienia
Powierzaj¹cym - reprezentowanym przez Pani¹ Iwonê Makowsk¹  Chudzick¹ - Zastêpcê Dyrektora Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu, a
Powiatem Tureckim zwanym w treci porozumienia
Przejmuj¹cym, w imieniu którego dzia³a Zarz¹d Powiatu
w osobach:
1. Pan Ryszard Bartosik - Starosta Turecki
2. Pan Krzysztof Kolenda - Wicestarosta
nastêpuj¹cej treci:

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302
i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. i Nr 33, poz. 287, oraz z 2005 r.
Nr 33, poz. 288, Nr 90 poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 11 3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w zwi¹zku z art. 30 ust. 4, 4a
i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.
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Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz.
1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711)
§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przejmuj¹cy przyjmuje, na
zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw okrelonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711) - tj. zawieranie i podpisywanie
w imieniu Powierzaj¹cego umowy zlecenia z zak³adem opieki
zdrowotnej, lekarzami prowadz¹cymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz
z psychologami zwanymi dalej zak³adami opieki zdrowotnej,
na przeprowadzenie badañ specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§5. Umowa zlecenia na przeprowadzenie badañ specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, i Nr 170 poz. 1217).
§6. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 15 stycznia
do 30 kwietnia 2007 r.
§7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla Przejmuj¹cego i po dwa dla
Powierzaj¹cego.
Powierzaj¹cy
z up. Wojewody Wielkopolskiego
z-ca Dyrektora Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
() Iwona Makowska-Chudzicka

§2. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do zapewnienia bie¿¹cej
kontroli nad prawid³owym i terminowym wykonaniem przez
zak³ad opieki zdrowotnej zleconych badañ specjalistycznych.
§3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie w ramach nadzoru nad
prawid³owym i terminowym wykonaniem zleconego zadania
uzyskiwanie od Przejmuj¹cego bie¿¹cych i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a tak¿e prawo wgl¹du
do dokumentacji zwi¹zanej z realizacj¹ powierzonych spraw.

Przejmuj¹cy
Starosta
() Ryszard Bartosik
Wicestarosta
() Krzysztof Kolenda

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ wynagrodzenie zak³adowi opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogólnej kwoty 11.000 z³ rodków przekazanych
przez Powierzaj¹cego, przeznaczonych na ten cel.
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POROZUMIENIE
z dnia 29 stycznia 2007 roku
zawarte w Poznaniu pomiêdzy
Wojewod¹ Wielkopolskim zwanym w treci porozumienia
Powierzaj¹cym - reprezentowanym przez Pani¹ Iwonê
Makowsk¹  Chudzick¹ - Zastêpcê Dyrektora Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu, a
Powiatem Ostrowskim zwanym w treci porozumienia
Przejmuj¹cym, w imieniu którego dzia³a Zarz¹d Powiatu
w osobach:
1. Starosta Ostrowski - W³odzimierz Jêdrzejak
2. Wicestarosta Ostrowski - Krzysztof Rasiak

nastêpuj¹cej treci:
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302
i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. i Nr 33, poz. 287, oraz z 2005 r.
Nr 33, poz. 288, Nr 90 poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w zwi¹zku z art. 30 ust. 4, 4a
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i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz.
1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711)

§5. Umowa zlecenia na przeprowadzenie badañ specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, i Nr 170 poz. 1217).

§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przejmuj¹cy przyjmuje, na
zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw okrelonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711) - tj. zawieranie i podpisywanie
w imieniu Powierzaj¹cego umowy zlecenia z zak³adem opieki
zdrowotnej, lekarzami prowadz¹cymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz
z psychologami zwanymi dalej zak³adami opieki zdrowotnej,
na przeprowadzenie badañ specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§6. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 15 stycznia
do 30 kwietnia 2007 r.
§7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla Przejmuj¹cego i po dwa dla
Powierzaj¹cego.
Powierzaj¹cy
z up. Wojewody Wielkopolskiego
z-ca Dyrektora Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
() Iwona Makowska-Chudzicka

§2. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do zapewnienia bie¿¹cej
kontroli nad prawid³owym i terminowym wykonaniem przez
zak³ad opieki zdrowotnej zleconych badañ specjalistycznych.

Przejmuj¹cy

§3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie w ramach nadzoru nad
prawid³owym i terminowym wykonaniem zleconego zadania
uzyskiwanie od Przejmuj¹cego bie¿¹cych i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a tak¿e prawo wgl¹du
do dokumentacji zwi¹zanej z realizacj¹ powierzonych spraw.

Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
() Krzysztof Rasiak

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ wynagrodzenie zak³adowi opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogólnej kwoty 12.000 z³ rodków przekazanych
przez Powierzaj¹cego, przeznaczonych na ten cel.
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POROZUMIENIE
z dnia 31 stycznia 2007 roku
zawarte w Poznaniu pomiêdzy
Wojewod¹ Wielkopolskim zwanym w treci porozumienia
Powierzaj¹cym reprezentowanym przez Pani¹ Iwonê Makowsk¹ - Chudzick¹ - Zastêpcê Dyrektora Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, a
Powiatem Krotoszyñskim zwanym w treci porozumienia
Przejmuj¹cym, w imieniu którego dzia³a Zarz¹d Powiatu
w osobach:
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu - mgr Leszek Kulka

2. Cz³onek Zarz¹du Powiatu - mgr in¿. Krzysztof Kaczmarek
nastêpuj¹cej treci:
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804
i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302
i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. i Nr 33, poz. 287, oraz z 2005 r.
Nr 33, poz. 288, Nr 90 poz. 757 i Nr 175, poz. 1462), art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
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Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w zwi¹zku z art. 30 ust. 4, 4a
i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711)
§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przejmuj¹cy przyjmuje, na
zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw okrelonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711) - tj. zawieranie i podpisywanie
w imieniu Powierzaj¹cego umowy zlecenia z zak³adem opieki
zdrowotnej, lekarzami prowadz¹cymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz
z psychologami zwanymi dalej zak³adami opieki zdrowotnej,
na przeprowadzenie badañ specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ wynagrodzenie zak³adowi opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogólnej kwoty 4.000 z³ rodków przekazanych
przez Powierzaj¹cego, przeznaczonych na ten cel.
§5. Umowa zlecenia na przeprowadzenie badañ specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, i Nr 170 poz. 1217).
§6. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 15 stycznia
do 30 kwietnia 2007 r.
§7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych,
egzemplarzach, po jednym dla Przejmuj¹cego i po dwa dla
Powierzaj¹cego.

§2. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do zapewnienia bie¿¹cej
kontroli nad prawid³owym i terminowym wykonaniem przez
zak³ad opieki zdrowotnej zleconych badañ specjalistycznych.

Powierzaj¹cy
z up. Wojewody Wielkopolskiego
z-ca Dyrektora Wydzia³u Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
() Iwona Makowska-Chudzicka
Przejmuj¹cy

§3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie w ramach nadzoru nad
prawid³owym i terminowym wykonaniem zleconego zadania
uzyskiwanie od Przejmuj¹cego bie¿¹cych i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a tak¿e prawo wgl¹du
do dokumentacji zwi¹zanej z realizacj¹ powierzonych spraw.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatu
() Leszek Kulka
Cz³onek Zarz¹du
() mgr in¿. Krzysztof Kaczmarek
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