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UCHWA£A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice
dotycz¹cego przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski-Wroc³aw
na terenie gminy Przygodzice we wsiach: Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów
na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
póniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póniejszymi
zmianami), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ nr XXXII/238/06 Rady
Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego
przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 na terenie gminy
Przygodzice we wsiach Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów
po stwierdzeniu zgodnoci poni¿szych ustaleñ z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice ze zmian¹, Rada Gminy Przygodzice uchwala, co nastêpuje:

§1. Plan obejmuje obszar czêci gminy Przygodzice
w zakresie przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 Ostrów
Wielkopolski - Wroc³aw.
2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela za³¹cznik graficzny pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cy
przebiegu ruroci¹gu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski  Wroc³aw na terenie gminy Przygodzice we wsiach:
Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów zwany rysunkiem
planu, z³o¿ony z nastêpuj¹cych czêci: A  sekcja nr 1 w
skali 1:2.000; B  sekcje nr 1, 2, 3, 4, 5 w skali 1:2.000.
3.

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:

2. Ilekroæ w niniejszym planie mowa jest o terenach
oznaczonych symbolami literowymi, odnosi siê to do wszystkich terenów posiadaj¹cych dany symbol literowy, w tym
tak¿e dodatkowo oznaczonych liczb¹.
§3. 1. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) ruroci¹gu paliwowym  rozumie siê przez to ruroci¹g
s³u¿¹cy do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych,
2) infrastrukturze towarzysz¹cej  rozumie siê przez to obiekty integralnie zwi¹zane z ruroci¹giem:
a) urz¹dzenia in¿ynierskie (przejcia przez przeszkody naturalne i sztuczne),
b) linie i urz¹dzenia ³¹cznoci - linia wiat³owodowa,
studzienki wiat³owodowe,
c) ochrona katodowa  s³upki ochrony katodowej, kabel
elektroenergetyczny,
d) linie i urz¹dzenia elektroenergetyczne,
e) oznakowanie trasy ruroci¹gu  s³upki znacznikowe.
2. Pojêcia u¿yte, a nie zdefiniowane w niniejszej uchwale, nale¿y rozumieæ zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne

1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
2) schemat kolejnych czêci rysunku planu w skali 1:25.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3,
4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.

§4. W niniejszym planie ustala siê:
1. orientacyjny przebieg obiektu liniowego tj. ruroci¹gu paliwowego DN 250 wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹,
2. lokalizacjê infrastruktury towarzysz¹cej w granicach strefy
bezpieczeñstwa.
§5. Na obszarze niniejszego planu ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

§2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:

1. tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki, pastwiska), oznaczone na rysunku planu symbolem R,

1) granice opracowania planu - przebiegaj¹ce wzd³u¿ wewnêtrznej krawêdzi linii oznaczaj¹cej granicê obszaru opracowania planu,

2. tereny infrastruktury technicznej (ruroci¹g paliwowy ze
stref¹ bezpieczeñstwa), oznaczone na rysunku planu symbolem XR,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.

3. tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,
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4. tereny wód powierzchniowych (rzeki, rowy), oznaczone na
rysunku planu symbolem WS,

zu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska oraz
przepisów prawa powszechnego i miejscowego.

5. tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

2. Ustala siê nakaz zastosowania odpowiednich rodków technicznych gwarantuj¹cych szczelnoæ ruroci¹gu, zabezpieczaj¹cych wody podziemne przed zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi g³ównego zbiornika wód podziemnych nr 303  Pradolina Barycz-G³ogów (E) i wód
powierzchniowych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

§6. Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
1. Dla terenów po³o¿onych na trasie obiektu liniowego
 ruroci¹gu paliwowego w obszarze objêtym planem:
1) dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu
symbolem R: ustala siê dotychczasowe ich przeznaczenie
po zrealizowaniu ruroci¹gu paliwowego. Na etapie eksploatacji dopuszcza siê prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych. Ponadto ustala siê wykonanie wycinki
drzew w pasie monta¿owym o szerokoci do 18 m, o
którym mowa w §13 ust. 1,
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
XR: ustala siê przeznaczenie na tereny infrastruktury technicznej (ruroci¹g paliwowy ze stref¹ bezpieczeñstwa o
szerokoci 6 m) z wykonaniem wycinki drzewostanu w
pasie o szerokoci do 6 m,
3) dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL: ustala siê dotychczasowe ich przeznaczenie po
zrealizowaniu ruroci¹gu paliwowego z dopuszczeniem
wykonania, na czas budowy, wycinki drzewostanu w pasie
o szerokoci do 4,5 m. Po zrealizowaniu inwestycji nakazuje siê ponowne ich zalesienie,
4) dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS: dotychczasowe ich przeznaczenie,
5) dla terenów dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD:
a)

1KD  droga publiczna powiatowa,

b)

2KD  drogi publiczne gminne,
-

dotychczasowe ich przeznaczenie.

2. Wzd³u¿ przebiegu obiektu liniowego (ruroci¹gu paliwowego) ustala siê wprowadzenie zgodnie z przepisami
odrêbnymi stref bezpieczeñstwa i odleg³oci podstawowych
od obiektów terenowych.
3. Na obszarze planu obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce
zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okrelone
w innych regulacjach niniejszej uchwa³y i przepisach odrêbnych.
§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Ustala siê nakaz przestrzegania zakazów i nakazów
zawartych w rozporz¹dzeniu nr 63 Wojewody Kaliskiego z
dnia 7 wrzenia 1995 roku (Dz.Urz. Woj. Kaliskiego nr 15 z
1995 r.) w sprawie powo³ania Obszaru Chronionego Krajobra-

3. Ustala siê na terenach cennych pod wzglêdem przyrodniczym obowi¹zek prowadzenia prac poza sezonem wegetacyjnym.
4. Ustala siê nakaz odbudowy i przywrócenia do stanu
pierwotnego sieci melioracyjnych, w przypadku ich uszkodzenia; ponadto skarpy kana³ów nale¿y odtworzyæ i zabezpieczyæ
przed rozmyciem.
5. Przy pracach zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji ustala
siê nakaz wykorzystania najlepszych dostêpnych technik
maj¹cych na celu osi¹gniêcie wysokiego poziomu ochrony
rodowiska.
6. Ustala siê nakaz poddania procesowi unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrêbnymi, odpadów powsta³ych w
wyniku prowadzenia prac budowlanych i eksploatacji inwestycji, kwalifikuj¹cych siê jako odpady niebezpieczne.
§8. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
Na obszarze objêtym niniejszym planem ustala siê nakaz
wykonania prac archeologicznych (dokumentacyjno-zabezpieczaj¹cych), w porozumieniu z w³aciw¹ s³u¿b¹ ochrony
zabytków.
§9. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych oraz parametrów i
wskaników kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy.
1. Ustala siê, ¿e na obszarze planu nie zachodzi potrzeba
wyznaczenia przestrzeni publicznych.
2. Ustala siê, ¿e na obszarze planu nie zachodzi potrzeba
okrelenia parametrów i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy,
gabarytów obiektów i wskaników intensywnoci zabudowy
innych, ni¿ zawarte w pozosta³ych regulacjach niniejszej
uchwa³y i przepisach odrêbnych.
§10. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
1.

W granicach objêtych niniejszym planem na terenach:

1) rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R,
ustala siê strefê bezpieczeñstwa o szerokoci 12 m, której
rodek stanowi o ruroci¹gu paliwowego,
2) infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem XR ustala siê strefê bezpieczeñstwa o szeroko-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 30

— 3299 —

Poz. 620

ci 6 m, której rodek stanowi o ruroci¹gu paliwowego,
zgodnie z Postanowieniem Starosty Ostrowskiego znak
AB.7361/9/07 z dnia 07.09.2007r.

3. Ustala siê nakaz wykonania zbli¿eñ i skrzy¿owañ ruroci¹gu paliwowego z istniej¹cymi gazoci¹gami zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 zakazuje siê lokalizowania budowli i urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów
oraz zalesiania.

4. Ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ ruroci¹gu
paliwowego z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych; przy równoleg³ym do linii elektroenergetycznych przebiegu ruroci¹gu
- zachowania odleg³oci wymaganych w obowi¹zuj¹cych
przepisach. Dopuszcza siê zaopatrzenie inwestycji w energiê
elektryczn¹ z istniej¹cej sieci po jej rozbudowie odpowiednio
do zapotrzebowania.

3. W strefie, o której mowa w ust. 1 dopuszcza siê
lokalizowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami odrêbnymi w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ ruroci¹gu paliwowego.
4. W czasie eksploatacji ruroci¹gu paliwowego dopuszcza siê u¿ytkowanie terenów rolnych nad ruroci¹giem w
dotychczasowy, rolniczy sposób, bez ¿adnych ograniczeñ, za
wyj¹tkiem sadzenia drzew w odleg³oci mniejszej ni¿ 5 m od
ruroci¹gu paliwowego.
5. Ustala siê nakaz przestrzegania, na terenach po³o¿onych w zasiêgu obszaru i terenu górniczego Tarcha³y,
ustaleñ zawartych w zarz¹dzeniu w sprawie powo³ania tego
obszaru i zachowania odleg³oci od istniej¹cych gazoci¹gów
i odwiertów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6. Ustala siê, na terenach nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, nakaz stosownego zabezpieczenia inwestycji,
o której mowa w §4, przed wodami opadowymi i powodziowymi.
7. Ustala siê, ¿e na terenie objêtym niniejszym planem
nie zachodzi potrzeba ustalania ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów ze wzglêdu na zagro¿enie osuwaniem siê mas
ziemnych.
§11. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci oraz szczególnych
warunków zagospodarowania terenów i ograniczeñ w ich
u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
1. Na obszarze objêtym niniejszym planem dopuszcza
siê scalanie i wtórne podzia³y nieruchomoci w ramach
obowi¹zuj¹cego prawa.
2. Na obszarze objêtym niniejszym planem obowi¹zuj¹
ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, okrelone w pozosta³ych regulacjach niniejszej uchwa³y i przepisach odrêbnych.
§12. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ inwestycji, o której
mowa w §4, z istniej¹cego systemu komunikacji.
2. Ustala siê nakaz wykonania skrzy¿owañ ruroci¹gu
paliwowego z drogami o nawierzchni asfaltowej metod¹
przeciskow¹ lub przewiertow¹; o nawierzchni utwardzonej
szutrowej lub ¿wirowej przekopem otwartym; przy równoleg³ym do dróg przebiegu ruroci¹gu  zachowania odleg³oci
wymaganych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Obowi¹zuje zakaz umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ niezwi¹zanych
z potrzebami ruchu drogowego. Dopuszcza siê lokalizowanie
tych urz¹dzeñ w pasie drogowym za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

5. Ustala siê nakaz uzgadniania skrzy¿owañ i zbli¿eñ
ruroci¹gu paliwowego z innymi, istniej¹cymi instalacjami
podziemnymi i napowietrznymi, z ich zarz¹dcami na bazie
warunków technicznych.
6. Ustala siê nakaz wykonania przekroczeñ ruroci¹gu
paliwowego przez cieki wodne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ cieku wodnego.
7. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê remonty
i modernizacje istniej¹cej infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ ruroci¹gu paliwowego.
8. Ustala siê nakaz zabezpieczenia przed korozj¹ ruroci¹gu paliwowego na ca³ej d³ugoci oraz zamontowania s³upków
ochrony katodowej i ich rozmieszczenie nie przekraczaj¹ce
odleg³oci 1 kilometra pomiêdzy s¹siednimi s³upkami.
9. Ustala siê nakaz oznakowania trasy ruroci¹gu paliwowego za pomoc¹ s³upków znacznikowych w sposób zapewniaj¹cy ich widocznoæ i rozmieszczenie nie przekraczaj¹ce
odleg³oci 1 kilometra pomiêdzy s¹siednimi s³upkami.
§13. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
1. W granicach objêtych niniejszym planem na terenach
oznaczonych symbolem R dopuszcza siê tymczasowe ich
zajêcie na pas monta¿owy o szerokoci 18 m, w ramach
którego ustala siê wydzielenie strefy bezpieczeñstwa, o której
mowa w §10 ust. 1, a na czas budowy strefy transportu,
monta¿u i odk³adu gruntu.
2. W granicach objêtych niniejszym planem dopuszcza
siê tymczasowe, na czas budowy, zajêcie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL o szerokoci do 4,5 m
na strefê transportu, monta¿u i odk³adu gruntu z zastrze¿eniem §6 ust. 1 pkt 3.
3. Dopuszcza siê termin czasowego u¿ytkowania terenów, o którym mowa w ust. 1 i 2, do 2 lat od chwili
rozpoczêcia robót ziemnych.
4. Ustala siê, po zakoñczeniu budowy, nakaz uporz¹dkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego dróg, o których
mowa w §6 ust. 1 pkt 5.
5. Ustala siê, po zakoñczeniu budowy, nakaz rozplantowania od³o¿onej warstwy humusu oraz uporz¹dkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego.
6. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów i urz¹dzeñ o charakterze tymczasowym, niezwi¹zanych z realizacj¹ ustaleñ planu.
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ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe

§14. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i
lenych z dnia 3 lutego 1995 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 121
poz. 1266 z 2004 r.) niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów lenych o powierzchni 1,32 ha na cele nielene  decyzja Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2007 roku.

Poz. 620

§15. Na obszarze planu obowi¹zuje stawka procentowa
stanowi¹ca podstawê do okrelenia op³aty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 0%.
§16. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Przygodzice.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przygodzice
() mgr Wac³aw Kieremkampt
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XI/69/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 4 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE DOTYCZ¥CEGO PRZEBIEGU
RUROCI¥GU PALIWOWEGO DN 250 OSTRÓW WIELKOPOLSKI - WROC£AW NA TERENIE GMINY PRZYGODZICE WE
WSIACH: TOPOLA WIELKA, CZARNYLAS I HETMANÓW
1. Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w terminie od 31 sierpnia 2007 r. do 28
wrzenia 2007 r. W dniu 20 wrzenia 2007 r. odby³a siê
dyskusja publiczna.
2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717

ze zmianami) uwagi by³y przyjmowane do dnia 19 padziernika 2007 r.
3. W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z czym Rada Gminy Przygodzice nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o
których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami).

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XI/69/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice
dotycz¹cego przebiegu ruroci¹gu paliwowego
DN 250 Ostrów Wielkopolski - Wroc³aw
na terenie gminy Przygodzice we wsiach:
Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Przygodzice
okrela nastêpuj¹cy sposób realizacji infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich
finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców zgodnie z
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591),
stanowi¹ zadania w³asne gminy.
§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych i owiadczenia inwestora uchwalenie ww. planu miejscowego nie przewiduje kosztów obci¹¿aj¹cych bud¿et gminy
zwi¹zanych z realizacj¹ urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
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621
UCHWA£A Nr XIV/74/07 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych
sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, a tak¿e wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust.
3 i 7 oraz art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674.) oraz przepisów
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
(Dz.U. z 2005 Nr 22 poz. 181 ze zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek i
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników
wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, a tak¿e wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania w brzmieniu okrelonym w
za³¹czniku do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ceków-Kolonia
§3. Traci moc uchwa³a nr III/18/2007 Rady Gminy CekówKolonia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia
wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw, a tak¿e wysokoæ nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zywaæ bêdzie w 2008 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/74/07
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 14 grudnia 2007 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM
DODATKÓW: ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ WYSOKOÆ I
WARUNKI WYP£ACANIA INNYCH SK£ADNIKÓW WYNAGRODZENIA WYNIKAJ¥CYCH ZE STOSUNKU PRACY,
SZCZEGÓ£OWY SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH
ZASTÊPSTW, A TAK¯E WYSOKOÆ NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY
JEGO PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA.

ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne

2. Regulamin okrela dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego:
1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków

§1. 1. Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli zatrudnionych w owiatowych jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez Gminê Ceków-Kolonia

a)

za wys³ugê lat,

b)

motywacyjnego,
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Karta Nauczyciela, oraz §7 rozporz¹dzenia i na warunkach
okrelonych w §4 Regulaminu.

2) szczegó³owy sposób obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
3) wysokoæ dodatku mieszkaniowego i szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania.
§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, a
tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i
wyp³acania dodatku mieszkaniowego,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674)
3) rozporz¹dzeniu  nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181)
4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkolu, placówce owiatowej - rozumie siê przez to Gminê Ceków-Kolonia,
5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê,
gimnazjum lub placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Ceków Kolonia ,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dyrektora
lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du
terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
7) nauczycielach bez bli¿szego okrelenia  rozumie siê przez
to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
8) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y, placówki owiatowej od 1 wrzenia danego roku
do 31 sierpnia roku nastêpnego,
9) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
10) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa art. 42 KN

ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat

§3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoæ i na zasadach okrelonych art. 33 ust. 1 ustawy

§4. 1. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli
nabycie 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. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoæ tego dodatku okrela:
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi - Wójt Gminy
4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny

§5. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
okrela siê na poziomie 1% rodków na wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli i wynosi na rok 2008 odpowiednio dla:
1) Szko³a Podstawowa w Kamieniu -

230z³

2) Szko³a Podstawowa w Przespolewie z Fili¹ w Cekowie 320 z³
3) Szko³a Podstawowa w Kosmowie -

260 z³

4) Szko³a Podstawowa w Morawinie -

230 z³

5) Gimnazjum Ceków -

350 z³

6) Gimnazjum Kamieñ -

140 z³

7) Przedszkole w Cekowie -

90 z³

2. Z kwot wykazanych w punkcie 1 podpunkty 1) - 7) 20%
procent przeznacza siê na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, za 80% na dodatki motywacyjne dla nauczycieli..
§6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szko³ach na terenie Gminy Ceków-Kolonia jednego ca³ego poprzedniego roku szkolnego, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :
1) Uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
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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, 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.,

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,

b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywnoci stosowanych metod,

§7. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi szko³y, poza wymienionymi w §6 w ust. 3 jest
spe³nienie nastêpuj¹cych kryteriów:

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.

d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

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, dysponowanie funduszem wiadczeñ socjalnych,
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 i zwi¹zkami zawodowymi,
9) pozosta³e obowi¹zki:
a)

przestrzeganie regulaminu pracy,

b)

troska o stan bazy, estetykê, ³ad, porz¹dek,

3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

c) samodzielnoæ i inicjatywa w rozwi¹zywaniu problemów,

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:

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadañ
dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

§8. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
szkolny.

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach,
zawodach sportowych i innych,

§9. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
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1) nauczycielowi dyrektor szko³y,

2. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków, o których mowa §11 ust. 2, nauczycielowi przys³uguje
dodatek funkcyjny z ka¿dego tytu³u.

2) dyrektorowi 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. 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.
4. Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie
pisemnej.
5. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§10. 1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1) sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu
pracy i Karty Nauczyciela  przez okres 12 miesiêcy od
daty udzielenia kary,

3. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
opiekuna sta¿u przys³uguj¹ za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿
i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje nauczycielowi (wicedyrektorowi szko³y),
któremu powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
§14. 1. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w art. 11 ust. 1 uwzglêdnia siê wielkoæ szko³y,
liczbê uczniów i oddzia³ów, liczbê kadry kierowniczej w szkole
i zatrudnionych pracowników, zmianowoæ, z³o¿onoci zadañ
wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich
szko³a funkcjonuje, a w szczególnoci:
1) wielkoæ szko³y, a w tym:
a)

liczbê uczniów,

3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,

b)

liczbê oddzia³ów,

4) w okresie przybywania w stanie nieczynnym.

c) zatrudnienie (iloæ pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
d)

ROZDZIA£ IV

2) warunki organizacyjne i z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z
funkcji kierowniczej, a w szczególnoci:

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¿:

a)

wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne,

b)

prowadzenie w szkole sto³ówki,

c)

stan bazy dydaktycznej,

d)

liczbê stanowisk kierowniczych ,

3) wyniki pracy szko³y.

1) nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:
a)

wychowawcy klasy,

b)

opiekuna sta¿u,

c)

doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

§12. 1. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli ,o których mowa w §11, ust. 1 okrela siê w
za³¹czniku do regulaminu
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o
których mowa w §11 ust. 2 ustala siê za:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci

25 z³

2) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci

50 z³

3) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci

iloæ budynków i ich lokalizacja,

250 z³

§13. 1. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek
funkcyjny, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej
dodatków funkcyjnych przys³uguje dodatek wy¿szy, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dla
dyrektorów zespo³ów szkó³ bierze siê pod uwagê ³¹czn¹ liczbê
oddzia³ów.
§15. 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
lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta), 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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 30

— 3313 —

okresie, za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, od których uzale¿niony jest ten dodatek, a
je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zku nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca; od tego dnia .
§16. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi szko³y - Wójt
2. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy

§17. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach
lub uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego
tytu³u dodatek za warunki pracy na zasadach okrelonych w
art. 34 Karty Nauczyciela, oraz §8 rozporz¹dzenia i na warunkach okrelonych w §18 i §19 Regulaminu.
§18. 1. Nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach
³¹czonych w szko³ach podstawowych zgodnie z arkuszem
organizacyjnym przys³uguje dodatek w wysokoci 25% stawki
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê
2. Dodatek, przyznawany jest w przypadku prowadzenia
takich klas przez gimnazjum.
§19. 1. Nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoci 20% stawki godzinowej,
obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ godzinê bez wzglêdu czy s¹ to godziny
wynikaj¹ce z obowi¹zkowego tygodniowego wymiaru zajêæ
czy jako godziny ponadwymiarowe,
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku okrelonego w §18
ust. 1 i dodatku, o którym mowa w §19 ust. 1, nauczycielowi
przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
§20. 1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:
3) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
4) dyrektorowi szko³y - Wójt.
2. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê miesiêcznie z
do³u, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW

§21. 1. Nauczycielowi realizuj¹cemu tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust.
6 Karty, na zasadach okrelonych w art. 35 Karty, przys³uguje
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Poz. 621

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
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 nauczyciela.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust.
3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e za 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 z wyj¹tkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznociowego okrelonego Kodeksem pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu
kszta³cenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbêdny do
wykonywania doranej czynnoci wynikaj¹cej z jego funkcji zwi¹zkowej.
6. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, a
w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów ,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy ,
3) rekolekcjami ,
4) udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej ,
5) chorob¹ dziecka nauczania indywidualnego, trwaj¹cej nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ, traktuje siê jako godziny faktycznie
odbyte.
7. 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 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
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takim tygodniu, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.

5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodu.

§22. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw
stosuje siê odpowiednio przepisy §21 ust. 2, 3, 4 Regulaminu

4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o której
mowa ust. 4 nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany
niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, dyrektor otrzymuj¹cy dodatek  Wójta Gminy.

§23. 1. Stawkê za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ okrela:
1) dla nauczyciela - dyrektor szko³y,
2) dla dyrektora - Wójt
2. Liczbê godzin ponadwymiarowych i godzin doranych
zastêpstw, zrealizowanych w danym miesi¹cu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szko³y.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej
w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wp³aca³ ten dodatek.
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.

ROZDZIA£ VII
Dodatek mieszkaniowy

§24. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w szko³ach prowadzonych przez Gminê Ceków-Kolonia przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela wynosi miesiêcznie:
1) dla 1 osoby 

30 z³,

2) dla 2 osób -

40 z³

3) dla 3 osób 

50 z³

4) dla 4 i wiêcej osób -

60 z³

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) wspó³ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej
albo ponad gimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) posiadaj¹cy na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹cy studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez jego pracodawcê.
§25. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
5) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by by³a
zawarta umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa
ta by³a zawarta.
§26. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek
nauczyciela, (dyrektora szko³y)
2.

Dodatek mieszkaniowy okrela:

1)

dla nauczyciela - dyrektor szko³y,

2)

dla dyrektora - Wójt

3.
do³u.

Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest miesiêcznie z

§27. Regulamin wchodzi w ¿ycie w terminie i na warunkach okrelaj¹cych wejcie w ¿ycie uchwa³y.
§28. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy
prawa pracy.
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Za³¹cznik nr 2
do Regulaminu wynagradzania
Uchwa³y Nr XIV/74/07
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 14 grudnia 2007 r.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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UCHWA£A Nr XII/85/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê zasady polityki czynszowej, które stanowiæ
bêd¹ element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
a) za lokale mieszkalne
b) za lokale zamienne
c) za lokale socjalne.
§3. 1. Czynsz obejmuje: koszty zarz¹dzania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹
i elektryczn¹.

2. Najemca, oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszczenia zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych
od w³aciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu energii, gazu,
wody oraz odbiór nieczystoci sta³ych i p³ynnych w wypadku,
gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.
§4. Ustala siê czynniki obni¿aj¹ce stawki czynszu wg
za³¹cznika do uchwa³y.
§5. Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.
§6. Stawki czynszu miesiêcznego za 1m2 powierzchni
u¿ytkowej ustala Wójt Gminy Lisków.
§7. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w szczególnoci pokojów, kuchni, spi¿arni, przedpokojów, holi i korytarzy oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ywania. Za powierzchniê
u¿ytkow¹ lokalu nie uwa¿a siê powierzchni balkonów, tarasów, antresoli, szaf, i schowków w cianach, pralni, suszarni,
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wózkowi, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u.

przez niego rachunek, rachunek wyj¹tkiem przypadków, gdy
strony pisemnie ustali³y zmianê terminu i formê.

§8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§11. 1. Wynajmuj¹cy lokal mo¿e podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ czynszu najpóniej na
koniec miesi¹ca kalendarzowego.

§9. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmuj¹cy
mo¿e podwy¿szyæ stawkê czynszu, jeli dokona³ w lokalu
ulepszeñ maj¹cych wp³yw na wysokoæ czynszu.

2. Termin wypowiedzenia wysokoci czynszu albo innych op³at za u¿ywanie lokalu wynosi 3 miesi¹ce.

2. W przypadku uszczuplenia wyposa¿enia technicznego
przyczyn le¿¹cych po stronie wynajmuj¹cego, czynsz najmu
zmniejsza siê zgodnie z za³¹cznikiem.
3. W przypadku podnajêcia ca³ego lub czêci lokalu,
dokonanego za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego, wysokoæ
czynszu podwy¿sza siê odpowiednio o 30%.
4. Przed zmian¹ umowy najmu zmieniaj¹c¹ wysokoæ
czynszu, nale¿y sporz¹dziæ protokó³ stwierdzaj¹cy fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

3. Wypowiedzenie wysokoci czynszu albo innych op³at
powinno byæ pod rygorem niewa¿noci dokonane na pimie.
§12. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§10. Czynsz najmu p³acony jest z góry do dnia 10go
ka¿dego miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/85/2007
Rady Gminy Lisków
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

1.

Czynniki obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ czynszu:

- za brak ³azienki i WC w lokalu - 15%

- za brak ciep³ej wody w lokalu - 15%

- za brak wody bie¿¹cej w lokalu - 15%

- za brak centralnego ogrzewania w lokalu - 15%

623
UCHWA£A Nr XII/86/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Lisków
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z
2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) Rada Gminy Lisków
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1. Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy
Lisków.
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ROZDZIA£ IV

§2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
Cywilnego (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zmianami)
zwana jest w niniejszej uchwale ustaw¹.

Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§3. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Lisków tworz¹ lokale
okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Lisków
wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali: mieszkalne, zamienne,
socjalne  okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.
§4. Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne i socjalne jest Gmina Lisków reprezentowana przez Wójta Gminy.
§5. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwa³y uwa¿a siê
sumê wszystkich dochodów cz³onków gospodarstwa domowego osi¹gniêtych w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê, w którym rozpatrywany jest wniosek.

§10. 1. Najemc¹ lokalu socjalnego, z zastrze¿eniem art.
14 ust. 1 ustawy, mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która nie ma
tytu³u prawnego do lokalu i której dochody brutto z gospodarstwa domowego, w okresie poprzedzaj¹cym dwanacie
miesiêcy, nie przekracza³y 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najni¿szej emerytury
w gospodarstwach wieloosobowych.
2. W przypadkach orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach
do lokalu socjalnego, umowê na lokal socjalny zawiera siê w
pierwszej kolejnoci.
3.

ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy

§6. 1. Gmina Lisków, gospodaruj¹c swoim zasobem
mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne posiadaj¹cym
sta³e zameldowanie na terenie gminy przynajmniej przez
okres 5 ostatnich lat.
2. W wyj¹tkowych przypadkach, Wójt Gminy Lisków
mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z innymi
osobami ni¿ okrelone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione
interesem spo³ecznoci lokalnej.
§7. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Lisków, z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mog¹ byæ
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

ROZDZIA£ III

Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na 1 rok.

§11. Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobê
przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a w
przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi i której dochody brutto z gospodarstwa
domowego, w okresie poprzedzaj¹cym dwanacie miesiêcy,
nie przekracza³y 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najni¿szej emerytury w
gospodarstwach wieloosobowych.
§12. Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e byæ wy³¹cznie
osoba, której dotychczasowy lokal zosta³ uznany za niemieszkalny, albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego b¹d rozkwaterowania z uwagi na z³y stan
techniczny, albo utraci³a lokal w wyniku klêski ¿ywio³owej lub
katastrofy budowlanej.

ROZDZIA£ V
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w
lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy

Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali mieszkalnych

§8. 1. Za³atwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Tryb sk³adania wniosków oraz miejsce jego z³o¿enia
okrela Wójt Gminy Lisków.
2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowi¹zany jest Wójt Gminy
Lisków.
§9. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o
zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.
Jawny jest te¿ sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu
powinny byæ zawierane. Jawnoæ postêpowania ma na celu
realizacjê kontroli spo³ecznej.

§13. Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu stanowi¹cego w³asnoæ gminy z ma³¿onkiem nie bêd¹cym
wspó³najemc¹ lokalu, dzieæmi najemcy i jego wspó³ma³¿onkiem, inn¹ osob¹, wobec których najemca by³ obowi¹zany do
wiadczeñ alimentacyjnych oraz osob¹, która pozostawa³a
faktycznie we wspólnym po¿yciu z najemc¹, je¿eli dotychczas
najemca:
a) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego,
b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym  w
przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§14. Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu stanowi¹cego w³asnoæ gminy z osobami, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli zamieszkiwa³y z nim przez okres 15 lat.
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§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.

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

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
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UCHWA£A Nr XII/91/2007 RADY GMINY LISKÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Liskowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust.
112 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 110
ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy
Lisków uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XVII/79/2004 Rady Gminy Lisków z dnia
30 wrzenia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Liskowie wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1. W §8 w pkt 2 dodaje siê tiret siódmy, ósmy i dziewi¹ty
w brzmieniu:
 - prowadzenie postêpowañ w sprawach z zakresu wiadczeñ rodzinnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 139 poz. 992 ze zmianami),
 - prowadzenie postêpowañ wobec osób zobowi¹zanych do
wiadczenia alimentacyjnego oraz postêpowañ w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, a tak¿e wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach, na
podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpo-

waniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami),
 - wspó³dzia³anie z Pe³nomocnikiem ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii, w tym prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2.

W §13 dodaje siê tiret trzeci w brzmieniu:

- Pracownik do spraw wiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - jedno stanowisko pracy.
3. W §14 s³owa: - ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 z póniejszymi zmianami) zastêpuje siê s³owami: ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lisków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksander Tomalak
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UCHWA£A Nr XI/55/2007 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie okrelenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci
oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (tekst jednolity - Dz.U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008),
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych wykonywane przez gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ oraz przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie na
prowadzenie tego rodzaju us³ug:
1. pojemnik 80 l  8,00 z³ brutto
2. pojemnik 110 l  9,00 z³ brutto
3. pojemnik 120 l  10,00 z³ brutto

8. odbieranie odpadów komunalnych luzem od mieszkañców Gminy Giza³ki  39,85 z³/m3 brutto
9. odbieranie odpadów komunalnych luzem od mieszkañców spoza terenu Gminy Giza³ki  90,00 z³/m3 brutto
10. opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoci ciek³ych  15,00 z³/m3 brutto.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XL/36/2006 Rady Gminy Giza³ki
z dnia 21 wrzenia 2006 r. w sprawie okrelenia górnych
stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za
us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

4. pojemnik 140 l  12,00 z³ brutto
5. pojemnik 180 l  14,00 z³ brutto
6. pojemnik 240 l  18,00 z³ brutto
7. pojemnik 1.100 l  80,00 z³ brutto

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga
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UCHWA£A Nr XI/58/2007 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ
i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w roku 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek i
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz wysokoæ i warunki wyp³acania
innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w placówkach owiatowych, których organem
prowadz¹cym jest Gmina Giza³ki, a który obowi¹zuje w roku
2008 r. - zwany dalej Regulaminem.

3) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Giza³ki,
4) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dyrektora
lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,
5) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
6) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
7) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust. 1 rozporz¹dzenia,
9) Wójcie - nale¿y rozumieæ przez to Wójta Gminy Giza³ki,
2.

REGULAMIN
OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, SZCZEGÓ£OWE WARUNKI
OBLICZANIA I WYP£ACANIA WYNAGRODZENIA ZA
GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH
ZASTÊPSTW ORAZ WYSOKOÆ I WARUNKI WYP£ACANIA
NAGRÓD I INNYCH WIADCZEÑ WYNIKAJ¥CYCH ZE
STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELI W ROKU 2008 DLA
NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH
OWIATOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ¥CYM
JEST GMINA GIZA£KI

Niniejszy Regulamin okrela:

1) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê
lat,
2) wysokoæ dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatków za warunki pracy oraz warunki ich przyznawania,
3) szczegó³owe warunki obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw,
4) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe warunki przyznawania i wyp³acania.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne:
1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006
r., Nr 97, poz. 674 z pó¿n. zm.),
2) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pón.
zm.)

Dodatek za wys³ugê lat

§2. 1. Wysokoæ dodatków za wys³ugê lat okrela art. 33
ust. 1 Karta Nauczyciela, natomiast szczególne przypadki
zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniaj¹cych do tego dodatku okrela §5 Rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz 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
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opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat jest wyp³acany w terminie
wyp³aty wynagrodzenia:
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 jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

ROZDZIA£ II
Dodatek motywacyjny

§3. 1. 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
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,
d) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
f) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ
szkolnych,
2) posiadanie co najmniej wyró¿niaj¹cej oceny pracy, uzyskanej w okresie ostatnich piêciu lat lub pozytywnej oceny
dorobku zawodowego,
3) zaanga¿owanie w realizacje czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta 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 lub innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

Poz. 626

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ decyduj¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoci racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szko³y:
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o
posiadane rodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacania
maj¹tku szkolnego,
c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych a na cele
szko³y,
d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie
powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno-wychowawczych,
2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promowanie szko³y;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y:
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne i inne,
b) dzia³alnoæ wychowawcza szkó³ i placówek poprzez,
podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych
zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,
c) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,
d) obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³ w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych
przy wspó³pracy z instytucjami spo³eczno-kulturalnymi,
e) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców, Rad¹
Szko³y, Samorz¹dem Uczniowskim i innymi organizacjami wspieraj¹cymi dzia³alnoæ szkó³ i placówek owiatowych.
§4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela mo¿e wynosiæ do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego. Dyrektorzy
szkó³ opracowuj¹ wewnêtrzny regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
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4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania ustala siê uwzglêdniaj¹c poziom
spe³niania warunków.
5. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nierealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

6. W planach finansowych, w ramach wynagrodzeñ
osobowych poszczególnych szkó³ na dany rok bud¿etowy
wyodrêbnia siê rodki w wysokoci 5% miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na dodatki motywacyjne.
§5. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, za
na stanowisku dyrektora okres ten mo¿na skróciæ do pó³ roku.
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Dodatek funkcyjny

§6. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny, w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli:
6







ROZDZIA£ III













 



















2. Dodatek funkcyjny o którym mowa w ust. 1 przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y lub których wyznaczono do
zastêpowania nieobecnego dyrektora.
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, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla wicedyrektora - dyrektor placówki
§7. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguj¹ dodatki. Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci 2% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego,
2) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci 1,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
2. Wysokoæ dodatków o którym mowa w ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki ich realizacji,
ustala dyrektor szko³y na czas pe³nienia funkcji przez nauczyciela.
§8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§6 ust. 1 i 2 oraz §7 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca - od tego dnia.
2. 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.
3. 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 stanowiska wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

ROZDZIA£ IV
Dodatek za warunki pracy

§9. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach okrelonych w §6 i §7 rozporz¹dzenia.
§10. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa powy¿ej ustala dla
nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy bior¹c pod
uwagê stopieñ trudnoci, uci¹¿liwoci dla zdrowia realizowanych zadañ lub wykonywanych prac.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci dodatków za trudne
i uci¹¿liwe warunki pracy:
1) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z
dzieæmi i m³odzie¿¹  20% stawki godzinowej,
2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego  20% stawki
godzinowej,
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3) prowadzenie zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych 
20% stawki godzinowej.
3. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla
zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca
siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia tylko czêæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w
niepe³nym wymiarze godzin.
5.
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Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

ROZDZIA£ V
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw

§11. 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 odby³a siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego
dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. 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 odby³a siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia)
przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 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. Wynagrodzenia 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 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
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.
§12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, o których mowa w §11, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
§13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§14. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za godziny pracy obliczane jak za
godziny ponadwymiarowe.
Realizacja powy¿szych zadañ musi wynikaæ z rocznego
planu pracy szko³y.

ROZDZIA£ VI
Dodatek mieszkaniowy

§15. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin w szkole, na terenie wsi i posiadaj¹cemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje
dodatek mieszkaniowy w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) dla jednej osoby -

25 z³.

2) dla dwóch osób -

35 z³.

3) dla trzech i wiêcej osób -

50 z³.

3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, 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.
6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.
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7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe

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.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

§16. 1. Wszystkie decyzje dotycz¹ce wynagradzania nauczycieli wymagaj¹ pisemnego potwierdzenia.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu zosta³y uzgodnione ze zwi¹zkami zawodowymi.
3. Wszystkie zmiany wprowadzone do regulaminu musz¹
byæ ka¿dorazowo uzgodnione ze zwi¹zkami zawodowymi.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.

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 prace na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietryga

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ony zosta³ wniosek.
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UCHWA£A Nr XV/96/07 RADY GMINY KOMINEK
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych Wójta Gminy Kominek
dla studentów- na sta³e zameldowanych na terenie gminy Kominek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin przyznawania stypendiów naukowych Wójta Gminy Kominek z bud¿etu gminy dla studentów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki w nauce w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku nr 1.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kominek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Bry³a
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XV/96/07
Rady Gminy Kominek
z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA STUDENTÓW - MIESZKAÑCÓW
NA STA£E ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY KOMINEK
§1. O stypendia mog¹ ubiegaæ siê stali mieszkañcy gminy
Kominek bêd¹cy:
1. Studentami szkó³ wy¿szych koñcz¹cych siê tytu³em licencjata, in¿yniera, magistra lub równorzêdnym (np. lekarz)
nie maj¹cymi wiêcej ni¿ 25 lat.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania stypendiów dla studentów:
1. rednia ocen w poprzednim roku akademickim nie ni¿sz¹
ni¿ 4,5.
2. Przedstawi¹ zawiadczenie szko³y wy¿szej stwierdzaj¹ce,
¿e ubiegaj¹cy siê o przyznanie stypendium jest studentem
i uzyska³ wpis na kolejny semestr (rok studiów).
3. Nie s¹ studentami kolejnych studiów po z³o¿eniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich, podyplomowych oraz drugiego kierunku studiów.
§3. 1. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki w
okresie od padziernika do czerwca, wyp³acane raz w semestrze.
2. Osoba, która otrzyma³a stypendium jest zobowi¹zana
w terminie do 31 marca przedstawiæ zawiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e jest studentem kolejnego semestru.
3. Osoba, która otrzyma³a stypendium jest zobowi¹zania
do niezw³ocznego powiadomienia o ukoñczenia nauki lub jej
przerwaniu.

§4. 1. Wójt Gminy powo³uje zarz¹dzeniem komisjê stypendialn¹, która okrela ka¿dorazowo liczbê i wysokoæ stypendium w ramach rodków przeznaczonych na ten cel w
bud¿ecie gminy.
2. Ostateczna decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu stypendium naukowego nale¿y do Wójta Gminy Kominek.
§5. 1. Wnioski o przyznawanie stypendium studenci sk³adaj¹ do 15 padziernika danego roku kalendarzowego.
2. Do ka¿dego wniosku powinny byæ do³¹czone dokumenty potwierdzaj¹ce spe³nienie kryteriów okrelonych w §2
niniejszego regulaminu.
3. Z³o¿enie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
§6. Lista stypendystów wy³onionych zgodnie z niniejszym
regulaminem jest podawana do wiadomoci publicznej na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kominek oraz w BIP
Gminy Kominek.
§7. 1. Wójt Gminy cofa stypendium stypendycie, który:
a) przerwa³ naukê,
b) pope³ni³ czyn powoduj¹cy wszczêcie postêpowania karnego,
c) dobrowolnie zrezygnowa³ z nagrody stypendialnej.
§8. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Wójta
Gminy Kominek stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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628
UCHWA£A Nr XVII/124/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych
sk³adników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto i
Gminê Krotoszyn
Na podstawie art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem 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 wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z póniejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin na 2008 rok okrelaj¹cy wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach
owiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
§2. Postanowienia wstêpne
Ilekroæ w danych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, gimnazjum albo zespó³ szkó³ dla którego
organem prowadz¹cym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
ust. 1,
3. nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê
i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w
szkole,
4. roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5. klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6. uczniu  nale¿y rozumieæ przez to 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, ust. 7 pkt 3 ustawy
- Karta Nauczyciela,

8. Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela, (j.t. Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674, z póniejszymi zmianami)
9. rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z póniejszymi zmianami).
§3. Dodatek za wys³ugê lat
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w
wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 ust. 1 ustawy
- Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, w tym za
okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrze¿eniem art. 20
ust. 6 ustawy - Karty Nauczyciela.
3. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci
w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4.

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 tego 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.
5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoæ tego dodatku okrela:
- nauczycielowi - dyrektor szko³y,
- dyrektorowi - Burmistrz Krotoszyna.
6. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
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1) przepracowanie w szko³ach prowadzonych przez Miasto i
Gminê Krotoszyn jednego roku szkolnego.

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

2) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

b) udzia³ w zespo³ach przedmiotowych,

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) twórcza praca wychowawczo  dydaktyczna i opiekuñcza prowadz¹ca do widocznych efektów w rozwoju
ucznia,
c) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
d) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
e) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywnoci stosowanych metod,
f) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach dydaktyczno  wychowawczych,
g) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
h) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cych na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej.
3) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne, efektywne przygotowywanie i wywi¹zywanie siê z przydzielonych obowi¹zków,
b) wspó³odpowiedzialnoæ za pozytywny wizerunek szko³y,
c) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
d) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
e) dba³oæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
f) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
g) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
h) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych z
warsztatem pracy,
i)
j)

rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy.

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego z wy³¹czeniem nauczyciela sta¿ysty,
5) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela,
a w szczególnoci:

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi szko³y
poza kryteriami wymienionymi w ust. 1 uzale¿nione jest od:
1) wyników pracy szko³y,
2) pozyskiwania rodków pozabud¿etowych,
3) dzia³añ na rzecz innowacji i eksperymentów,
4) motywowania do doskonalenia zawodowego,
5) zachêcania nauczycieli do podejmowania dodatkowych
zadañ lub zajêæ (konkursy, olimpiady, wycieczki),
3.

rednia wysokoæ dodatku motywacyjnego wynosi:

1) 70 z³ na etat nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej lub w gimnazjum,
2) 70 z³ na etat nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
3) 150 z³ na etat dyrektora.
4. rednia wysokoæ dodatku motywacyjnego mo¿e ulec
zmniejszeniu lub zwiêkszeniu ze wzglêdu na wyniki sprawdzianów i egzaminów zgodnie z protoko³em uzgodnieñ ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r., od 1 wrzenia 2008
r. do 31 grudnia 2008 r.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szko³y w zale¿noci
od osi¹gniêæ, o których mowa w ust. 1, a dla dyrektora szko³y
Burmistrz Krotoszyna w zale¿noci od osi¹gniêæ o których
mowa w ust. 1 i ust. 2, w ramach posiadanych rodków
finansowych, nie wiêcej ni¿ suma rodków finansowych
planowanych zgodnie z ust. 3.
7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Krotoszyna.
8. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
9. Nauczyciel przeniesiony do pracy w innej szkole zgodnie z art. 18 ustawy - Karta Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
10. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie
pisemnej.
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11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1) sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
4) w okresach, w których nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze.
12. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatki funkcyjne
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci okrelonej w ust. 12.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y dyrektor przyznaje dodatek funkcyjny, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Krotoszyna.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Burmistrz Krotoszyna.
4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku pracodawca
uwzglêdnia w szczególnoci:
1) strukturê organizacyjn¹ szko³y (liczbê uczniów, iloæ oddzia³ów oraz liczbê uczniów na oddzia³),
2) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska
kierowniczego lub pe³nionej funkcji,
3) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
4) warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne oraz demograficzne i geograficzne, w jakich szko³a funkcjonuje.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
6. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyj-

nego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego
odwo³ania  z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie ze stanowiska lub funkcji, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego, w okresach, za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych przyczyn
obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a
je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech
miesi¹cach nieobecnoci dyrektora szko³y z przyczyn innych
ni¿ urlop wypoczynkowy.
9. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
10. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania lub
zajêcia, oraz w zale¿noci od sprawowanej funkcji przys³uguje
dodatek funkcyjny z tym, ¿e nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci okrelonej w ust. 12,
2) funkcjê doradcy metodycznego w wysokoci od 5% do
30% wynagrodzenia zasadniczego wynikaj¹cego ze stawki
osobistego zaszeregowania,
3) funkcjê opiekuna sta¿u zgodnie z art. 9c, ust. 4 ustawy 
Karta Nauczyciela w wysokoci okrelonej w ust. 12.
11. W przypadku nabycia uprawnieñ do dodatków z tytu³u
pe³nienia funkcji wychowawcy klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa dodatki. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia
obowi¹zków opiekuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
12. Dodatek funkcyjny z tytu³u opiekuna sta¿u zostaje
zawieszony na czas usprawiedliwionej nieobecnoci nauczyciela realizuj¹cego sta¿, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c.
13. Tabela wysokoci dodatków funkcyjnych:
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14. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§6. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielom i wychowawcom przys³uguj¹ dodatki
za pracê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje za prowadzenie przez nauczyciela:
1) zajêæ dydaktycznych w szko³ach (oddzia³ach) przysposabiaj¹cych do pracy w wysokoci 5% za ka¿d¹ godzinê
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2) zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim w
wysokoci 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych w wysokoci 10% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê nauczania
w danym oddziale.
4) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego w wysokoci 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za pracê w warunkach trudnych przys³uguje
nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹
niepe³nosprawn¹ w oddzia³ach integracyjnych w wysokoci
10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek przys³uguje nauczycielowi, który w danym
miesi¹cu przepracowa³ co najmniej 40 godzin w warunkach
okrelonych w ust. 3. Dodatek nie ulega podwy¿szeniu chocia¿by nauczyciele przepracowali w warunkach uci¹¿liwych
wiêcej ni¿ 40 godzin miesiêcznie.
5. Pracownikowi wykonuj¹cemu w danym miesi¹cu pracê w warunkach o ró¿nym stopniu uci¹¿liwoci przys³uguje
jeden dodatek wed³ug najwy¿szego stopnia uci¹¿liwoci.
6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
§7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
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 nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela 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 liczy siê za pe³n¹
godzinê.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem:
1) dwóch dni opieki nad dzieckiem do lat 14,
2) urlopu okolicznociowego okrelonego przepisami prawa
pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu
kszta³cenia i doskonalenia.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej oraz 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 na wycieczki lub na
imprezy realizowane w ramach programu nauczania, rekolekcjami, udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej w
przypadku skierowania przez dyrektora szko³y, - traktuje siê
jako godziny faktycznie odbyte.
5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 ustawy  Karta
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, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
godzin przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ okrelonego w umowie o pracê. W
razie zastêpowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli
zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin  za faktycznie
zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie
wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
7. Nauczycielowi nie przys³uguje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Stawkê wynagrodzenia za jeden dzieñ niewykonania pracy ustala siê
dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry
przez iloæ dni w danym miesi¹cu.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§8. Specjalny fundusz nagród
Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci osi¹gniêcia w
zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuñczowychowawczej oraz realizacji innych zadañ statutowych
szko³y, sposób podzia³u rodków na nagrody do dyspozycji
organu prowadz¹cego i dyrektorów szkó³, tryb zg³aszania
kandydatów do nagród oraz zasady przyznania nagród dla
nauczycieli, dyrektorów szkó³ i przedszkoli, których organem
prowadz¹cym jest Miasto i Gmina Krotoszyn, zgodnie z art.
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49 ust.2 ustawy  Karta Nauczyciela, zosta³y okrelone w
odrêbnym regulaminie.

wego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych obowi¹zuj¹cych na tych stanowiskach.
§11. Postanowienia koñcowe

§9. Inne sk³adniki wynagrodzenia
1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹, w wymiarze do 4/18 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno  wychowawczych i opiekuñczych,
nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
§10. Obowi¹zkowy wymiar godzin
Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia wynikaj¹ce
z wymiaru obowi¹zuj¹cego na ró¿nych stanowiskach, ustala
siê proporcjonalnie do tygodniowej liczby godzin obowi¹zko-

1. Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2008r. do 31
grudnia 2008r.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy  Karta Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.
4.

Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krotoszyna.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady
() Zofia Jamka
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UCHWA£A Nr XVII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn
Na podstawie art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póniejszymi zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê regulamin na 2008 rok okrelaj¹cy wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
2. Regulamin dotyczy nauczyciela posiadaj¹cego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego
w wymiarze nie mniejszym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wy-

miaru zajêæ w placówce owiatowej po³o¿onej na terenie
wiejskim prowadzonej przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
§2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w §1 ust. 2 przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny, wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) 3,1% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego w odrêbnych przepisach
zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem dla 1
osoby,
2) 3,6% minimalnego wynagrodzenia  dla 2 osób,
3) 4,0% minimalnego wynagrodzenia  dla 3 osób,
4) 4,5% minimalnego wynagrodzenia  dla 4 i wiêcej osób.
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2. 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.

6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza siê nauczycieli oraz wspólnie z nimi zamieszkuj¹cych:

7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

1) ma³¿onków,
2) rodziców nauczycieli pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczycieli,
3) pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczycieli lub nauczycieli i
ich ma³¿onków dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) pozostaj¹cych na utrzymaniu nauczycieli lub nauczycieli i
ich ma³¿onków, niepracuj¹cych oraz niepobieraj¹cych
zasi³ku dla bezrobotnych, dzieci bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest
obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, a
dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek  organ prowadz¹cy
placówkê owiatow¹. W przypadku niepowiadomienia dyrektora placówki owiatowej lub organu prowadz¹cego placówkê owiatow¹ o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie
pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach
owiatowych przys³uguje tylko jeden dodatek wyp³acany
przez wskazanego przez niego pracodawcê.
§3. 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, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta
zosta³a zawarta,
4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w
odrêbnych przepisach.
§4. 1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub
na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami,
z uwzglêdnieniem §2.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki
owiatowej, a dyrektorowi - Burmistrz Krotoszyna.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady
() Zofia Jamka
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UCHWA£A Nr XII/146/2007 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci oraz szczegó³owych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,
a tak¿e szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz.
1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
 Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369)  uchwala siê, co nastêpuje:

REGULAMIN 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.

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Ostrów Wielkopolski,
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,

9) 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 wynagradzania za pracê w dni wolne od
pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.).

Dodatek motywacyjny

§2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych i potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów 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,

4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,

c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,

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

6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
7) kwocie bazowej - rozumie siê uposa¿enie nauczyciela
sta¿ysty z tytu³em zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego,
8) Karcie Nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 z pón. zm.),

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g)

przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) posiadanie minimum dobrej oceny pracy;
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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.
§3. 1. Dla poszczególnych szkó³ podlegaj¹cych Wójtowi
Gminy Ostrów Wielkopolski tworzy siê w ka¿dym roku szkolnym odpis na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokoci od 2% do 5% sumy wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w sierpniu poprzedniego roku szkolnego.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala siê do
20% kwoty bazowej.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ do koñca roku
szkolnego.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
wicedyrektora, kierownika oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o których mowa w §2
ustala dyrektor na podstawie wewnêtrznego regulaminu.
5. Tworzy siê odpis na dodatek motywacyjny dla dyrektorów w wysokoci do 15% ich wynagrodzenia zasadniczego,
wg stanu zatrudnionych na dzieñ 1 wrzenia ka¿dego roku
szkolnego.
6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala siê do 40%
kwoty bazowej.
7. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora
ustala Wójt Gminy.
8. Nauczyciela lub dyrektora mo¿na pozbawiæ lub obni¿yæ mu wysokoæ przyznanego dodatku motywacyjnego (z
zastrze¿eniem §3 ust. 3) za:
1) nierzetelne i nieterminowe wywi¹zanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych zadañ,
2) nie wywi¹zanie siê z obowi¹zków, o których mowa w art.
42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.
9.
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Dodatku motywacyjnego nie przyznaje siê:

1) nauczycielowi sta¿ycie,
2) nauczycielom zatrudnionym pierwszy rok w danej placówce,
Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi - w wysokoci do 110% kwoty bazowej,
2) wicedyrektorowi - w wysokoci do 50% kwoty bazowej,
3) kierownikowi filii - w wysokoci do 30% kwoty bazowej,
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, 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. 1 pkt
2  3 - dyrektor szko³y.
§5. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci do 5% kwoty bazowej,
2) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci do 50%
kwoty bazowej,
3) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci do 5% kwoty
bazowej,
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki
ich realizacji, ustala dyrektor.
§6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§4 ust. 1 i 2 oraz w §5 ust. 1, 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. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §5 ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 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. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w §4 ust. 1
i 2 nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym
mowa w §5 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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Dodatek za wys³ugê lat

§7. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz 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.

Dodatek za warunki pracy

§8. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych i uci¹¿liwych dla zdrowia
warunkach okrelonych w przepisach §8 pkt 7, 8, 10 i §9 ust.
1 pkt 1 i ust 2 rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoci i uci¹¿liwoci dla zdrowia realizowanych
prac lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o
których mowa w ust. 1.
3) dla §8 rozporz¹dzenia ustala siê dodatek:
a) w pkt 7 - do 20% stawki godzinowej - (za prowadzenie
zajêæ rewalidacyjno wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w stopniu g³êbokim),
b) w pkt 8  do 20% stawki godzinowej - (za prowadzenie
zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolach  oddzia³ach, szko³ach - klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego),
c) w pkt 10  do 25% stawki godzinowej - (za prowadzenie
zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych),
4) dla §9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporz¹dzenia ustala siê dodatek
w wysokoci do 10% stawki godzinowej.
§9. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §8, ustala dla nauczyciela
dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy.
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2. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w
warunkach uci¹¿liwych i warunkach trudnych przys³uguje
dodatek w wy¿szej wysokoci.
3. W przypadku odrêbnej realizacji zajêæ w warunkach
uci¹¿liwych i warunkach trudnych dodatek za warunki pracy
stanowi sumê tych dodatków.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw

§10. 1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
2. Przez godzinê doranego zastêpstwa rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
§11. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i za godziny doranych zastêpstw 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 obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych
w ramach przydzielonych godzin ponadwymiarowych.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni tygodniowy 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.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
4. 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
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
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byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane podczas opieki nad dzieæmi dowo¿onymi do szko³y
ustala siê tak jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przepracowane w wietlicy.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

Nagrody i inne wiadczenia wynikaj¹ce
ze stosunku pracy

§12. 1. Tworzy siê specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze w
wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych.
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród okrela odrêbny
regulamin.

Dodatek mieszkaniowy

§13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje 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  2% kwoty bazowej,
2) przy dwóch osobach w rodzinie  4% kwoty bazowej,
3) przy trzech osobach w rodzinie  6% kwoty bazowej,
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie  8% kwoty
bazowej,
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci pozostaj¹ce na jego wy³¹cznym utrzymaniu, jednak nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, 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 - organ prowadz¹cy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
a) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
b) 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) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie, oraz zasi³ki z ubezpieczenia spo³ecznego,
2) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta
by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca
siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
§14. Traci moc prawn¹ uchwa³a Nr IV/332/2007 Rady
Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 6 marca 2007 roku w
sprawie okrelenia wysokoci oraz szczegó³owych warunków
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owych zasad przyznawania i
wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 30

Poz. 631

— 3337 —

631
UCHWA£A Nr XIV/107/2007 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat,
za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szko³ach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminê Pleszew na rok 2008
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 ze zmianami) oraz 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), Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat, za warunki pracy
oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i
Gminê Pleszew na rok 2008. w brzmieniu:
Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom
dodatku za wys³ugê lat, za warunki pracy oraz dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szko³ach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminê Pleszew
na rok 2008.

I. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

§1. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zmianami) oraz rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy. (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
2.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Dodatek ten przys³uguje w pe³nej wysokoci tak¿e za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie.
4. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci
w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel

otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
5. Nauczyciel, który jest zatrudniony w wiêcej ni¿ jednej
szkole zobowi¹zany jest dokonaæ pisemnego wskazania szko³y, w której ma mieæ wyp³acan¹ wys³ugê
6. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów; uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci
i pracy nauczyciela, znacz¹cych osi¹gniêæ dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.,
2) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami,
w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc
socjaln¹,
3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
4) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
6) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
7) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
8) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
9) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
10) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
11) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
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12) stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz z innymi instytucjami wspomagaj¹cymi,
13) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych
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 pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji otwartych lub innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y,
f) praca z uczniami w czasie wolnym od zajêæ dydaktycznych.
14)
realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.

c) prawid³owe i terminowe prowadzenie spraw kadrowych i awansu zawodowego nauczycieli,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³pracê z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promowanie szko³y, ze szczególnym uwzglêdnieniem
polityki owiatowej Miasta i Gminy Pleszew.
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
placówki poprzez:
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne w skali rejonu, województwa, kraju,
b) poszerzon¹ ofertê szko³y: wprowadzenie programów
autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,
c) dba³oæ o klimat wychowawczy placówki poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych
zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,

2. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
decyduj¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:

e) obecnoæ placówki w rodowisku lokalnym, udzia³ w
imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych
przy wspó³pracy z instytucjami spo³eczno- kulturalnymi,

1) umiejêtnoæ racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi poprzez:

f) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim.

a) prawid³owe przygotowywanie dokumentacji i gospodarne dysponowanie rodkami okrelonymi w rocznym planie finansowym oraz prawid³owe, terminowe
sporz¹dzanie projektów bud¿etu i zmian bud¿etu,

g) prawid³ow¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i
nadzoruj¹cym szko³ê.

b) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o
posiadane rodki finansowe, podejmowanie dzia³añ
zmierzaj¹cych do wzbogacenia maj¹tku placówki,
c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele placówki,
d) szczególn¹ dba³oæ o mienie i maj¹tek kierowanej
placówki oraz pozyskiwanie dodatkowych rodków
pozabud¿etowych przeznaczonych na obni¿enie kosztów prowadzenia szko³y i poprawê bazy owiatowej w
zakresie remontów i doposa¿enia w urz¹dzenia i sprzêt,
e) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie
powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno-wychowawczych,
2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ poprzez:
a) dyscyplinê pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

§3. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okrelony
czas, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
2. Kwotê na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej
szko³y lub przedszkola ustala dyrektor w ramach posiadanych
rodków, jednak nie mo¿e ona byæ wiêksza ni¿ iloczyn iloci
etatów w tej placówce i sposobu naliczeñ o których mowa w
ust. 4, 5 i 7.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i
kadry kierowniczej szko³y oraz okres jego przyznania ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora Burmistrz.
4. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli tworzy
siê poprzez odpis w wysokoci 4,25% na ka¿dy etat nauczycielski, a naliczany jako rednia pojedynczego wynagrodzenia
zasadniczego dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego i sta¿ysty.
5. Kwoty na dodatki motywacyjne dla zastêpcy dyrektora, kierownika szko³y filialnej i kierownika wietlicy, tworzy siê
poprzez odpis w wysokoci 7,35% na ka¿dy etat nauczycielski,
a naliczany jako rednia wynagrodzenia zasadniczego pojedynczego nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego i sta¿ysty planowanych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.
6. Wysokoæ przyznanego dodatku nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ 20% wynagrodzenia zasadniczego osoby otrzymuj¹cej
dodatek.
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7. Kwoty na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkó³
tworzy siê poprzez odpis w wysokoci 13,75% rodków na
ka¿dy etat, a naliczany jako rednia pojedynczego wynagrodzenia zasadniczego pojedynczego nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego i sta¿ysty planowanych
na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i
19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor
szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
§6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê w okresach miesiêcznych z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

8. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 25% wynagrodzenia zasadniczego osoby otrzymuj¹cej dodatek.

III. DODATEK FUNKCYJNY

§4. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole,
natomiast nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora okres ten mo¿na skróciæ do pó³ roku. W szczególnych
przypadkach nauczycielowi, który podj¹³ pracê w danej placówce, mo¿na skróciæ ten okres do 9 miesiêcy, a nauczycielowi powracaj¹cemu z urlopu dla poratowania zdrowia lub z
d³u¿szego pobytu na zwolnieniu lekarskim do 3 miesiêcy.

§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przys³uguje nauczycielom, którym powierzono funkcjê:
1) dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y lub przedszkola,
2) wychowawcy klasy,
3) opiekuna sta¿u.

2. Dodatek motywacyjny za czas nie realizowania przez
nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych nie przys³uguje w okresie:

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz.
Wicedyrektorom i pozosta³ym osobom zajmuj¹cym inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor.

1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje siê uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi:

2) zwolnieniu lekarskim d³u¿szym ni¿ jeden miesi¹c.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:

1) wielkoæ i strukturê organizacyjn¹ placówki:

1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnienia lekarskiego d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c.
4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:

-

liczbê oddzia³ów,

-

liczbê zastêpców,

-

zmianowoæ,

-

liczbê budynków oraz warunki lokalowe, w których
funkcjonuje placówka,

-

z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska.

1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnienia lekarskiego d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c.
§5. 1. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której nauczyciel
uzupe³nia etat.

§8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub inne stanowisko kierownicze ustanowione w
statucie szko³y lub przedszkola
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w
poni¿szej tabeli:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora, kadry kierowniczej lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
§9. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia, w zale¿noci od sprawowanej funkcji, przys³uguje
dodatek funkcyjny, za:
1) wychowawstwo:
a) w gimnazjum: 60,00 z³,
b) w szkole podstawowej: 40,00 z³ w klasie do 15 uczniów,
a w klasie powy¿ej 15 uczniów: 60,00 z³,
c) w przedszkolu: 40,00 z³ w oddziale do 15 dzieci, a w
oddziale powy¿ej 15 dzieci 60,00 z³,
2) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci 50,00 z³ za ka¿dego
nauczyciela powierzonego opiece.
§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego
odwo³ania  z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne 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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje siê na okres nie d³u¿szy
ni¿ rok.

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach o których mowa w ust. 1.
§12. 1. Miesiêczne dodatki za trudne warunki pracy przys³uguj¹:
1) nauczycielom prowadz¹cych zajêcia w klasach ³¹czonych
w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania;
2) nauczycielom szkó³, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach lub z tym uczniem godzinê nauczania.
3) nauczycielom szkó³, którzy prowadz¹ zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹
umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci 20% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach lub z
tym uczniem godzinê nauczania.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, za któr¹ dodatek jest
zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê w
ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y
obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w
tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.
4. Dodatek wyp³aca siê w proporcjonalnej czêci, je¿eli
nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym
wymiarze zajêæ.
5. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje równie¿ w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowe.
6. Decyzjê o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli oraz kadry kierowniczej podejmuje dyrektor, a dla
dyrektora Burmistrz.
7. Szko³y prowadz¹ wykazy stanowisk pracy, na których
przyznane zosta³y nauczycielom dodatki.
8.

Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§11. 1. Nauczycielowi przys³uguje miesiêczny dodatek
za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.
2.

Wysokoæ dodatku, o którym mowa uzale¿niona jest

od:
1) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci dla zdrowia realizowanych
prac lub zajêæ;

§13. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego zastêpstwa odbywa siê w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych
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w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
§14. 1. 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.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
W szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3) chorob¹ ucznia, nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane i wyp³aca siê z do³u.

4. W celu w³aciwego naliczenia dodatku mieszkaniowego uprawniony nauczyciel zobowi¹zany jest do dnia 10 stycznia 2008r.przed³o¿yæ owiadczenie o iloci osób w rodzinie.
5. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora, a dyrektor  Burmistrza. W przypadku
niepowiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego
przez niego pracodawcê.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Burmistrz.
8. 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.

VI. DODATEK MIESZKANIOWY

§15. 1. Nauczycielowi, posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w
szkole po³o¿onej na terenie wiejskim, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej i dwóch osób w rodzinie  21,00 z³,
2) przy trzech i wiêcej osób w rodzinie  35,00 z³
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:

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, 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,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1) ma³¿onka;
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu;

§16. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych.

3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia;

§17. Zobowi¹zuje siê dyrektorów do udostêpnienia treci
Regulaminu wszystkim nauczycielom.

4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub 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;
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 1 stycznia do 31
grudnia 2008 r.
§4. Traci moc uchwa³a Nr III/15/06 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu
okrelaj¹cego wysokoæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegó³owych warunków ich przy-
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znawania, a tak¿e wysokoæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

632
UCHWA£A Nr XII/75/07 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Przygodzice na rok 2008
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 z pón. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182,
184, 188 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 2008 w wysokoci 23.382.272 z³, z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie
- dochody maj¹tkowe w kwocie
2.

23.312.272 z³
70.000 z³.

Dochody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoci:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci
4.024.420 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
2) dotacje celowe na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 47.110
z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2008 w wysokoci 24.305.440 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

2.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:

1) Wydatki bie¿¹ce w wysokoci 20.686.902 z³, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
10.621.007 z³,
b) dotacje

700.010 z³,

c) wydatki na obs³ugê d³ugu

150.000 z³,

2) Wydatki maj¹tkowe w 2008 r. w wysokoci 3.618.538 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na
zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 4.
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 4.024.420 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2,
2) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumieñ zawartych z
innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 377.240 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2,
3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokoci 57.515 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
§3. 1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 124.000 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 30

2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 121.920 z³.

2) finansowanie planowanego deficytu bud¿etu 923.168 z³;
3) sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów 783.932 z³.

3. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w wysokoci 2.080 z³.

§11. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu do wysokoci 300.000 z³;

§4. 1. Deficyt bud¿etu w kwocie 923.168 z³ zostanie sfinansowany przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów.
2.
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2.

Przychody i rozchody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 6.

zaci¹gania zobowi¹zañ:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okrelonych w za³¹czniku Nr 4;

§5. Tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoci 50.000 z³;

b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest
niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania jednostki i
termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.

2) celowe w wysokoci 40.000 z³, z tego:
a) na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego
10.000 z³,

3. dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u,

b) na budowê chodników przy drogach publicznych powiatowych
30.000 z³.

4. do zmian w planie wydatków miêdzy zadaniami inwestycyjnymi okrelonymi w za³¹czniku Nr 3 w ramach dzia³u,

§6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
na ³¹czn¹ kwotê 664.132 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

5. przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których
realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia
ci¹g³oci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku
nastêpnym.

§7. Dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
na ³¹czn¹ kwotê 10.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
§8. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci:

§12. Ustala siê kwotê 200.000 z³, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

1) przychody 12.000 z³;

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2) wydatki 31.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9
§9. Ustala siê plan dochodów nale¿nych bud¿etowi pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej zleconych gminie zgodnie z za³¹cznikiem nr 10

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W Przygrodzie
() mgr Wac³aw Kieremkampt

§10. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych
kredytów i po¿yczek w kwocie 2.007.100. z³, z tego na:
1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu bud¿etu 300.000 z³;

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXI/75/07
Rady Gminy Przygroda
z dnia 28 grudnia 2007 r.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XI1/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY PRZYGODZICE NA 2008 ROK
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU
w z³
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWI¥ZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM NA LATA 2003  2010
I. Nazwa programu: kanalizacja sanitarna Gminy Przygodzice

-

³¹czne nak³ady finansowe 11.190.806

-

wysokoæ wydatków w latach 2003  2009

1. Cel programu: poprawa warunków ¿ycia spo³ecznoci
wiejskiej, ochrona rodowiska naturalnego, wzrost atrakcyjnoci inwestycyjnych gminy
2. Zadania: budowa kanalizacji sanitarnej  kana³y sanitarne  kana³y grawitacyjne z przykanalikami, ruroci¹gi cinieniowe z przykanalikami w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim gm. Przygodzice
3.

Jednostka realizuj¹ca: Urz¹d Gminy w Przygodzicach

Budowa kanalizacji sanitarnej

- 2003 r. -

265.472

- 2004 r. -

3.896.332

- 2005 r. -

31.270

- 2006 r. -

653.377

- 2007 r. -

544.355

- 2008 r. -

725.000

- 2009 r. -

5.075.000
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II. Nazwa programu: modernizacja stacji uzdatniania
wody w Przygodzicach
1. Cel programu: modernizacja stacji uzdatniania wody
poprzez min. Budowê magazynu wody spowoduje obni¿enie
cinienia roboczego w sieci wodoci¹gowej co w znacznym
stopniu zmniejszy iloæ awarii w/w sieci.

Przebudowa z rozbudow¹ stacji uzdatniania wody
-

³¹czne nak³ady finansowe 1.194.692

-

wysokoæ wydatków w latach 2005  2009

2. Zadania: przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania
wody polegaj¹ca na wymianie urz¹dzeñ i budowie magazynu
wody o pojemnoci 300 m3.
3.

Jednostka realizuj¹ca: Urz¹d Gminy w Przygodzicach

- 2005 r. -

10.000

- 2006 r. -

20.154

- 2007 r. -

112.100

- 2008 r. -

552.438

- 2009 r. -

500.000
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III. Nazwa programu: przebudowa dróg gminnych
1. Cel programu: poprawa warunków ¿ycia spo³ecznoci
wiejskiej, poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

2.

Zadania: przebudowa dróg gminnych

- budowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Sosnowa
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- przebudowa dróg gminnych z odwodnieniem Przygodzice
ul. Skryta, ul. Ludna, ul. Weso³a, ul. Spokojna,

-

³¹czne nak³ady finansowe 2.346.500

-

wysokoæ nak³adów w latach 2006  2010

- przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dêbowa
- przebudowa drogi gminnej Przygodzice - Pardalin ul. 40lecia PRL
- przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Kolejowa
3. Jednostka realizuj¹ca: Urz¹d Gminy w Przygodzicach

- 2006 r. -

112.500

- 2007 r. -

295.000

- 2008 r. -

743.000

- 2009 r. -

996.000

- 2010 r. -

200.000

Przebudowa dróg gminnych
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IV. Nazwa programu: budowa sal gimnastycznych

3. Jednostka realizuj¹ca: Urz¹d Gminy w Przygodzicach

1. Cel programu: zapewnienie wysokiego poziomu prowadzenia zajêæ z wychowania fizycznego, zwiêkszenie aktywnoci pozaszkolnej dzieci i m³odzie¿y

-

³¹czne nak³ady finansowe: 3.123.785

-

wysokoæ wydatków w latach 2004 - 2009

2. Zadania: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³
w Dêbnicy i przy Zespole Szkó³ w Czarnymlesie, wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkó³ w Jankowie Przygodzkim.
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527.500

- 2008 r. -

717.000

- 2009 r -

1.501.800
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V. Nazwa programu: przebudowa i rozbudowa Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego w Ludwikowie

3.

Jednostka realizuj¹ca: Urz¹d Gminy w Przygodzicach

Przebudowa i rozbudowa Centrum SportowoRekreacyjnego:

1. Cel programu: poprawa warunków ¿ycia spo³ecznoci
wiejskiej poprzez wzrost dostêpu do infrastruktury spo³ecznej
(sportowo-rekreacyjnej)
2. Zadania: przebudowa i rozbudowa obiektów gminnych z przeznaczeniem na Centrum Sportowo  Rekreacyjne
w Ludwikowie

-

³¹czne nak³ady finansowe - 680.000

-

wysokoæ wydatków w latach 2007  2009:
2007 r. -

30.000

2008 r. 

350.000

2009 r. -

300.000
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£¹czne nak³ady na wieloletni program inwestycyjny gm. Przygodzice w latach 2003  2010 wynosz¹:
w tym rodków pozabud¿etowych:

18.535.783 z³,

6.806.602 z³

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

RODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PRZYGODZICE
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU 2008 ROK
/

7



3


3











.

5

 















6




 



Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK
w z³otych
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W£ASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU
w z³otych
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Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
dz.900- Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
rodz.90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w z³otych
/
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y XII/75/07
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ W 2008 ROKU
dz. 750 rozdz. 75011 §2350 - 27.000 z³

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XII/77/07 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr IV/31/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie okrelania zasad
nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001
r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj¹
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomoæ  bez koniecznoci uzyskania zgody Rady Gminy
Przygodzice, oraz
podpunkt g) o treci:
Wyra¿a siê zgodê na odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego trybu zawarcia umów dzier¿awy na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony, w przypadku gdy dotycz¹ one nieruchomoci wykorzystywanych na
cele rolne lub gdy stanowi¹ ogródki przydomowe  po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa.

§1. Zmieniæ Uchwa³ê nr IV/31/03 Rady Gminy Przygodzice
z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie okrelania zasad
nabycia, zbycia i obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, w
ten sposób, ¿e:
do ustalonych w §1 pkt 2 uchwa³y zasad zbywania i
obci¹¿enia nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, zawartych w
za³¹czniku, wprowadza siê zmiany nastêpuj¹cej treci:
w za³¹czniku uchwa³y w pkt 6 wydzier¿awianie oraz wynajem na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, dodaje siê:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

podpunkt f) o treci:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Przygroda
() mgr Wac³aw Kieremkampt

Upowa¿nia siê Wójta Gminy do wydzier¿awiania lub
wynajmowania nieruchomoci w przypadku gdy po umo-

634
UCHWA£A Nr XIII/68/2007 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok, okrelaj¹cego wysokoæ stawek oraz szczegó³owe
warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia
nauczycielom zatrudnionym w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz.
674, ze zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.

2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
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znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2005
r. Nr 22, poz. 181, ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin na 2008 rok okrelaj¹cy wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach
owiatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce.
§2. Postanowienia wstêpne
Ilekroæ w danych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, gimnazjum albo zespó³ szkó³, dla którego
organem prowadz¹cym jest Miasto Sulmierzyce,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
ust. 1,
3. nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê
i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w
szkole,
4. roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5. klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6. uczniu  nale¿y rozumieæ przez to 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 i ust. 7 pkt 3 ustawy
- Karta Nauczyciela,
8. Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela,(tekst jedn. Dz.U.
2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.),
9. rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. 2005 r. Nr 22, poz. 181, ze zm.).
§3. Dodatek za wys³ugê lat
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w
wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 ust. 1 ustawy
- Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, w tym za
okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrze¿eniem art. 20
ust. 6 ustawy - Karty Nauczyciela.
3. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci
w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby

b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4.

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 tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) od dnia nabycia prawa do dodatku lub do wy¿szej stawki
dodatku, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej jego
stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego.
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoæ tego dodatku, okrela:
b)

nauczycielowi - dyrektor szko³y,

c)

dyrektorowi - Burmistrz Miasta Sulmierzyce

6. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) przepracowanie w szko³ach na terenie Miasta Sulmierzyce
jednego ca³ego poprzedniego roku szkolnego,
2) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktycznowychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) twórcza praca wychowawczodydaktyczna i opiekuñcza prowadz¹ca do widocznych efektów w rozwoju
ucznia,
c) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
d) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
e) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywnoci stosowanych metod,
f) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach dydaktyczno  wychowawczych,
g) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
h) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cych na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej.
3) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
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a) systematyczne, efektywne przygotowywanie i wywi¹zywanie siê z przydzielonych obowi¹zków,

5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas nie krótszy ni¿ 4 miesi¹ce.

b) wspó³odpowiedzialnoæ za pozytywny wizerunek szko³y,

6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szko³y w zale¿noci
od osi¹gniêæ, o których mowa w ust. 1, a dla dyrektora szko³y
Burmistrz Miasta Sulmierzyce w zale¿noci od osi¹gniêæ o
których mowa w ust. 1 i ust. 2, w ramach posiadanych
rodków finansowych, nie wiêcej ni¿ suma rodków finansowych planowanych zgodnie z ust. 3.

c) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
d) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
e) dba³oæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
f) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
g) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
h) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych z
warsztatem pracy,
i)
j)

rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy.

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, z wy³¹czeniem nauczyciela sta¿ysty,
5) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w zespo³ach przedmiotowych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) aktywny udzia³ w organizacji wypoczynku zimowego i
letniego uczniów
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi szko³y, poza kryteriami wymienionymi w ust. 1, uzale¿nione jest
od:
1) wyników pracy szko³y,
2) pozyskiwania rodków pozabud¿etowych,
3) dzia³añ na rzecz innowacji i eksperymentów,
4) motywowania do doskonalenia zawodowego,
5) zachêcania nauczycieli do podejmowania dodatkowych
zadañ lub zajêæ (zajêcia spo³eczne przygotowuj¹ce do
sprawdzianu i egzaminu koñcz¹cego poszczególne etapy
nauki, konkursy, olimpiady, wycieczki),
3. rednia wysokoæ dodatku motywacyjnego wynosi
5% na etat nauczyciela i rednio 30% na etat dyrektora szko³y,
przedszkola.
4. rednia wysokoæ dodatku motywacyjnego mo¿e ulec
zmniejszeniu lub zwiêkszeniu ze wzglêdu na wyniki sprawdzianów i egzaminów.

7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Miasta Sulmierzyce
8. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
9. Nauczyciel przeniesiony do pracy w innej szkole,
zgodnie z art. 18 ustawy  Karta Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³
przeniesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
10. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie pisemnej.
11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
- sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
- za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
- w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
-

w okresach, w których nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze.

12. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatki funkcyjne
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci okrelonej w ust. 12.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y dyrektor przyznaje dodatek funkcyjny, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Miasta Sulmierzyce
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Burmistrz Miasta Sulmierzyce.
4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku pracodawca
uwzglêdnia w szczególnoci:
1) strukturê organizacyjn¹ szko³y (liczbê uczniów, iloæ oddzia³ów oraz liczbê uczniów na oddzia³),
2) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska
kierowniczego lub pe³nionej funkcji,
3) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
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4) warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne oraz demograficzne i geograficzne, w jakich szko³a funkcjonuje.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
6. Nauczycielowi, 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 ze stanowiska lub funkcji, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego, w okresach, za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych przyczyn
obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a
je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
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8. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech
miesi¹cach nieobecnoci dyrektora szko³y z przyczyn innych
ni¿ urlop wypoczynkowy.
9. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania lub zajêcia, oraz w zale¿noci od sprawowanej funkcji, przys³uguje
dodatek funkcyjny z tym, ¿e nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci okrelonej w ust. 12,
2) funkcjê opiekuna sta¿u zgodnie z art. 9c, ust. 4 ustawy 
Karta Nauczyciela w wysokoci okrelonej w ust. 12.
11. W przypadku nabycia uprawnieñ do dodatków z tytu³u
pe³nienia funkcji wychowawcy klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa dodatki. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia
obowi¹zków opiekuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
12. Tabela wysokoci dodatków funkcyjnych:
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13. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§6. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielom i wychowawcom przys³uguj¹ dodatki
za pracê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych dla zdrowia
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje z tytu³u
zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci
10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek przys³uguje nauczycielowi, który w danym
miesi¹cu przepracowa³, co najmniej 40 godzin w warunkach
okrelonych w ust. 1.
4. Pracownikowi wykonuj¹cemu w danym miesi¹cu pracê w warunkach o ró¿nym stopniu uci¹¿liwoci przys³uguje
jeden dodatek wed³ug najwy¿szego stopnia uci¹¿liwoci.




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 nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela 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 liczy siê za pe³n¹
godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem:
1) dwóch dni opieki nad dzieckiem do lat 14,

5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.

2) urlopu okolicznociowego okrelonego przepisami prawa
pracy.

§7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw

4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej oraz 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 na wycieczki lub na

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê; dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
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imprezy realizowane w ramach programu nauczania, rekolekcjami, udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej w
przypadku skierowania przez dyrektora szko³y, chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ
- traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 ustawy  Karta
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, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
godzin przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ okrelonego w umowie o pracê. W
razie zastêpowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli
zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin  za faktycznie
zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie
wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
7. Nauczycielowi nie przys³uguje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Stawkê wynagrodzenia za jeden dzieñ niewykonania pracy ustala siê
dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry
przez iloæ dni w danym miesi¹cu.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§8. Specjalny fundusz nagród
Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci osi¹gniêcia w
zakresie pracy dydaktyczno  wychowawczej, pracy opiekuñczo  wychowawczej oraz realizacji innych zadañ statutowych
szko³y, sposób podzia³u rodków na nagrody do dyspozycji

organu prowadz¹cego i dyrektorów szkó³, tryb zg³aszania
kandydatów do nagród oraz zasady przyznania nagród dla
nauczycieli, dyrektorów szkó³ i przedszkoli, których organem
prowadz¹cym jest Miasto Sulmierzyce, zgodnie z art. 49 ust
2 ustawy  Karta Nauczyciela, zosta³y okrelone w odrêbnym
regulaminie.
§9. Inne sk³adniki wynagrodzenia
1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹, w wymiarze do 4/18 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno  wychowawczych i opiekuñczych,
nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
§10. Obowi¹zkowy wymiar godzin
Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia z przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin, ustala siê proporcjonalnie do
tygodniowej liczby godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych ka¿dego z
przedmiotów.
§11. Postanowienia koñcowe
1. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy - Karta Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.
3.

Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Ewa Kargol-Stybaniewicz
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635
UCHWA£A Nr XXV/188/2007 RADY GMINY W TARNOWIE PODGÓRNYM
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminê, niektórych sk³adników wynagrodzenia
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 poz. zmianami), zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, oraz 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) a
tak¿e rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych sk³adników wynagrodzenia w roku 2008, stanowi¹cy
integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2008.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
(-) mgr in¿. Ewa Noszczyñska-Szkurat

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NIEKTÓRYCH SK£ADNIKÓW WYNAGRADZANIA, NAUCZYCIELOM PRZEDSZKOLI, SZKÓ£ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I LICEUM PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ TARNOWO PODGÓRNE W ROKU 2008
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole lub szko³ê
dla której organem prowadz¹cym jest Gmina,
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,
4. roku bud¿etowym - nale¿y przez to rozumieæ okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
5. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6. tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin - nale¿y przez to
rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o
którym mowa w art. 42 ust. 3 KN oraz uchwa³ Rady Gminy
z dnia 26 marca 2002 Nr LXVIII/666/2002 oraz z dnia 15
lutego 2005 NrXLVII/302/2005
7. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,

8. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. D.U. z 2006 r. Nr
97 poz. 674 z poz. zmianami),
9. rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej 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 (D.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami).

ROZDZIA£ II
Dodatki
Dodatek motywacyjny

§2. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê nauczycielom
wyró¿niaj¹cym siê w pracy, a w szczególnoci za:
a) jakoæ wiadczonej pracy i wykonywanie dodatkowych
zadañ lub zajêæ,
b) co najmniej dobr¹ ocenê pracy lub pozytywn¹ ocenê
dorobku zawodowego,
c) osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej opiekuñczej i wychowawczej,
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d) systematyczne doskonalenie zawodowe,

d) wychowawcy klas,

e) dobr¹ wspó³pracê z rodzicami,

e) nauczyciele przedszkola,

f) zaanga¿owanie nauczyciela w pracê pozalekcyjn¹.

f) opiekunowie sta¿u,

g) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

g) nauczyciel doradca,

2. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor placówki.
§3. 1. Dyrektorom placówek owiatowych dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy.
2. Przyznaj¹c dodatek motywacyjny dyrektorowi placówki owiatowej Wójt uwzglêdnia:
a) raport o jakoci pracy placówki sporz¹dzony przez organ
nadzoru pedagogicznego,
b) dba³oæ o powierzony mu maj¹tek placówki zarówno pod
wzglêdem przepisów BHP jak i walorów estetycznych,
c) w³aciwe dysponowanie bud¿etem placówki,
d) przestrzeganie przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i
higieny pracy pracowników i uczniów,
e) dba³oæ o rozwój zawodowy pracowników i opiekê nad
m³odymi nauczycielami,
f) wspó³pracê z rodzicami i w³adzami gminy,
g) realizacjê polityki owiatowej gminy,
h) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
i) opiniê organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny.
§4. 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 1/
2 lub 1 roku w odniesieniu do roku bud¿etowego.
§5. 1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego okrelany jest
kwotowo, mo¿e wynosiæ do 50% wynagrodzenia zasadniczego pobieranego przez nauczyciela otrzymuj¹cego ten dodatek.
2. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§6. 1. Kwoty przeznaczone na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli, ustala siê w wysokoci 75,00 z³ miesiêcznie, w
przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny wykazany w sprawozdaniu EN-3 za rok 2007.

Dodatek funkcyjny

§7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny.
2.

h) nauczyciel konsultant.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
4. Dodatek funkcyjny dyrektorom placówek owiatowych
przyznaje wójt gminy, a dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych wymienionych w §7 ust. 2 dyrektor placówki.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 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.
6. Dodatki funkcyjne o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopów dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ zajmowania stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§8. 1. Ustala siê wysokoci dodatku funkcyjnego dla stanowisk okrelonych w §7 w sposób nastêpuj¹cy:
a) dyrektor szko³y o liczbie oddzia³ów:
-

od 21 do 30 

2.080,00 z³

-

od 11 do 20 

1.780,00 z³

-

do 10 

1.490,00 z³

b) wicedyrektor -

740,00 z³

c) dyrektor przedszkola do 4 oddzia³ów 

1.190,00 z³

d) kierownik wietlicy szkolnej -

450,00 z³

e) wychowawca klasy, nauczyciel przedszkola -

150,00 z³

f) opiekun sta¿u g) nauczyciel doradca lub konsultant -

50,00 z³
230,00 z³

*§9.1. Nauczycielom uprawnionym w przypadku zbiegu
prawa do dwóch dodatków przys³uguje tylko jeden korzystniejszy dodatek, z wyj¹tkiem dodatku dla opiekuna sta¿u.

Dodatek za warunki pracy

Uprawnionymi do otrzymania dodatku funkcyjnego

s¹:
a) dyrektorzy placówek owiatowych,
b) wicedyrektorzy,
c) kierownicy wietlic szkolnych,

§10. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje
nauczycielom pracuj¹cym:
a) w szko³ach nie bêd¹cych specjalnymi, którzy prowadz¹
zajêcia w klasach specjalnych - 20%, a w przypadku gdy
klasy te s¹ ³¹czone - 25% wynagrodzenia zasadniczego,
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b) nauczycielom szkó³ nie bêd¹cych specjalnymi, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych
do nauczania specjalnego - 20%.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje w
ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych,
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy
go wymiar zajêæ oraz w przypadku gdy nauczyciel, któremu
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w
wysokoci proporcjonalnej je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia
tylko czêæ obowi¹zuj¹cego go wymiaru zajêæ lub jest zatrudniony w niepe³ny wymiarze zajêæ.

b) wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuñczej.
2. Dyrektorzy placówek owiatowych przyznaj¹ nagrody
na podstawie regulaminów przyznawania nagród obowi¹zuj¹cych w danej placówce.
§15. 1. Nagrody Wójta Gminy przyznawane s¹ nauczycielom pracuj¹cym w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê z w³asnej inicjatywy organu prowadz¹cego
lub na podstawie umotywowanego wniosku:
a) dyrektora placówki,
b) rady rodziców,
c) rady szko³y,

Dodatek za wys³ugê lat

d) wizytatora kuratorium owiaty.
§16. 1. Nagrody Wójta Gminy przyznawane s¹ raz w
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§11. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê
lat w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od
czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.

2. Wnioski o przyznanie nagrody wójta nale¿y sk³adaæ
do 20 wrzenia 2008 roku.
§17. 1. W szczególnych wypadkach nagrody te mog¹
byæ przyznawane w innym terminie.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) 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 nast¹pi³ w trakcie miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Szczegó³owe zasady zaliczania okresów zatrudnienie
do sta¿u pracy, bêd¹cego podstaw¹ ustalenia dodatku o
którym mowa w ust. 1 okrela rozporz¹dzenie.

ROZDZIA£ III
Specjalny fundusz nagród

§12. 1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokoci 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeñ
nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy i
dyrektorów placówek owiatowych.
§13. 1. Dokonuje siê podzia³u rodków wymienionych w
§12 w sposób nastêpuj¹cy:
80% rodków przeznacza siê na nagrody dyrektorów placówek owiatowych
20% rodków przeznacza siê na nagrody Wójta Gminy.
§14. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹
charakter uznaniowy. Nagrodê mog¹ otrzymaæ nauczyciele
posiadaj¹cy:
a) co najmniej dobr¹ ocenê pracy, lub pozytywn¹ ocenê
dorobku zawodowego,

ROZDZIA£ IV
Zasady obliczania wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw

§18. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela (³¹cznie z dodatkami za trudne i uci¹¿liwe warunki
pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia je¿eli praca w
godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w takich warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanego w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ustêpie 1, 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.
§19. 1. 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 zakoñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozu,
b) wyjazdem dzieci na wycieczkê lub imprezê,
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c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ, - traktuje siê jako godziny faktycznie
odbyte.
§20. 1. 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 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
2. 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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§21. 1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
oblicza siê analogicznie jak za godziny ponadwymiarowe.
2. W przypadku gdy nauczyciel pe³ni zastêpstwo na
stanowisku, które ma wy¿szy obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ godziny te rozlicza siê wed³ug jego osobistego
zaszeregowania.
§22. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr NK.I-7.0911- 54/08 z dnia 4 lutego 2008 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §9 uchwa³y Nr XXV/188/07 Rady Gminy Tarnowo
Podgórne z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminê
niektórych sk³adników wynagrodzenia - ze wzglêdu na istotne
naruszenie prawa.
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UCHWA£A Nr 98/08/V RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm.:
Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136) oraz Uchwa³¹ Nr 714/2007
Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia 21.12.2007 r. Rada
Miasta Puszczykowa uchwala, co nastêpuje:

§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych dzia³ki nr 249/
1, 253/3 i 269/4 po³o¿one w obrêbie geodezyjny Puszczykowo
Stare bêd¹ce w³asnoci¹ Miasta Puszczykowa.
§2. Przebieg drogi przedstawia Za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14
dniach od daty og³oszenia.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
(-) Marek B³ajecki
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KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYÑSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w 2008 roku
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zimnowodzie, który znajduje siê na terenie Powiatu Gostyñskiego
Na podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy
spo³ecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593
z póniejszymi zmianami) ustala siê i og³asza miesiêczny

koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zimnowodzie w 2008 roku na kwotê 2.494,00 z³.

Wicestarosta
(-) Janusz Sikora
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SPRAWOZDANIE STAROSTY GRODZISKIEGO
Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W 2007 ROKU

W okresie sprawozdawczym Komisja odby³a 10 posiedzeñ, podczas których omawia³a problematykê przyjêt¹ w
planie pracy na 2007 rok.
W posiedzeniach, w zale¿noci od omawianych tematów,
uczestniczyli zaproszeni gocie, reprezentuj¹cy jednostki, s³u¿by, urzêdy i inne instytucje. Osoby te bra³y udzia³ w posiedzeniach w charakterze g³osów referuj¹cych lub doradczych.
W 2007 roku Komisja zapozna³a siê ze sprawozdaniami z
zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego za 2006 rok,
które na kolejnych posiedzeniach przedstawia³y powiatowe
s³u¿by i inspekcje, w tym: Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda
Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Komisja zapozna³a siê tak¿e ze stanem dróg powiatowych i podsumowa³a akcjê ich zimowego utrzymania.
Komisja przygotowa³a projekt Powiatowego programu
zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa
obywateli i porz¹dku publicznego na terenie powiatu grodziskiego w latach 2007  2010, przyjêtego nastêpnie przez
Radê Powiatu.
Wiele miejsca Komisja powiêci³a problemom dzieci i
m³odzie¿y, a szczególnie organizacji wypoczynku letniego,

bezpieczeñstwu w okresie letnim oraz organizacji systemu
dowozów dzieci do szkó³ na terenie powiatu grodziskiego.
Komisja poprosi³a tak¿e szko³y podstawowe i gimnazja o
przeprowadzenie ankiet wród wybranej grupy uczniów na
temat tego, jak spêdzali oni czas wolny w czasie wakacji.
Podobnie jak w roku ubieg³ym, tu¿ przed kampani¹ buraczan¹, Komisja spotka³a siê z przedstawicielami wiêkszych
firm prowadz¹cych skup buraka cukrowego oraz firm przewozowych. Temat poszerzono o transport s³omy w celach przemys³owych, w zwi¹zku z tym, ¿e jest ona wykorzystywana do
produkcji m.in. pod³o¿y do pieczarek, która to ga³¹ prê¿nie
rozwija siê na naszym terenie. Podczas posiedzenia wspólnie
ustalono optymalne trasy przewozu buraka cukrowego, a
tak¿e omówiono kwestiê zabezpieczenia przewo¿onych transportów oraz porz¹dkowania dróg po za³adunku lub w przypadku wysypania siê ³adunku podczas transportu.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku powiêci³a jedno z
posiedzeñ na ocenê przygotowania Powiatowego Zespo³u
Reagowania Kryzysowego i jego gotowoci do podjêcia dzia³añ w przypadku zawalenia siê hali produkcyjnej w du¿ym
zak³adzie pracy na terenie powiatu. W posiedzeniu udzia³
wziê³y wszystkie s³u¿by, które by³yby zaanga¿owane w dzia³ania w podobnej sytuacji.
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W scenariuszu do æwiczeñ za³o¿ono zawalenie siê hali, w
której pracowa³o oko³o 200 osób, przy czym po³owa z nich
zostaje uwiêziona w zawalonej konstrukcji.
Sporo miejsca powiêcono komunikacji zarówno wewn¹trz
sztabu, jak i z bliskimi poszkodowanych czy te¿ mediami.
Æwiczenia sprzyjaj¹ dog³êbnej analizie roli poszczególnych s³u¿b i zakresu ich zadañ w wypadku wyst¹pienia
podobnego zdarzenia.
Komisja z pewnoci¹ bêdzie jeszcze przeprowadza³a podobne æwiczenia, poniewa¿ pozwalaj¹ one na poprawê koordynacji dzia³añ s³u¿b, a tak¿e pozwalaj¹ na rozwi¹zywanie lub
eliminacjê problemów, które mog³yby siê pojawiæ w przypadku rzeczywistego zaistnienia omawianego zdarzenia.
Komisja omówi³a tak¿e problematykê bezpañskich psów
oraz przysz³oroczne wydatki na poprawê bezpieczeñstwa w
Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej,
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Komendzie Powiatowej Policji.
Przedmiotem pracy Komisji by³o równie¿ bezpieczeñstwo
w okresie wi¹teczno-noworocznym, zwi¹zane z obrotem
materia³ami pirotechnicznymi oraz ich u¿ywaniem.

ski b¹d sama kierowa³a stosowne zalecenia do instytucji,
urzêdów czy te¿ s³u¿b. Wnioski dotyczy³y m.in. podjêcia
starañ o reorganizacjê systemu dowozów dzieci do szkó³,
celem skrócenia d³ugiego czasu oczekiwania czêci uczniów
na rozpoczêcie zajêæ szkolnych oraz kontroli przekraczania
dopuszczalnej liczby pasa¿erów w pojazdach; ustawienia znaku
i dokonania przegl¹du stanu ulicy czy te¿ zabezpieczenia
transportów s³omy przed osypywaniem siê jej, a tym samym
zanieczyszczaniem dróg. Kilka wniosków i zaleceñ skierowano do szefa Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego,
a by³y one wynikiem wspomnianych wy¿ej æwiczeñ Zespo³u.
Dotyczy³y one m.in. koniecznoci utworzenia punktu informacyjnego w miejscu katastrofy czy te¿ rozwa¿enia zakupu toreb
tria¿owych.
Komisja zaopiniowa³a tak¿e wniosek SP ZOZ dotycz¹cy
zakupu karetki w 2008 roku oraz zmian drogowych w obrêbie
grodziskiego Starego Rynku.
Na ostatnim, grudniowym posiedzeniu, Komisja zaopiniowa³a projekt bud¿etu powiatu na 2008 rok w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku, a tak¿e podsumowa³a swoj¹ dzia³alnoæ
w minionym roku.

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, w zale¿noci od
omawianej problematyki, opiniowa³a kierowane do niej wnio-

Przewodnicz¹y Komisji
Starosta
(-) Stanis³aw Hadka
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SPRAWOZDANIE STAROSTY Z£OTOWSKIEGO
Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W 2007 ROKU

Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, zgodnie z art. 38a ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zm.), powo³ana
zosta³a w dniu 31 stycznia 2002 roku zarz¹dzeniem Starosty
Z³otowskiego nr 2/2002 z pón. zm., w celu realizacji ustawowych zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w ustawach, w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Do zadañ Komisji nale¿y m.in.: ocena zagro¿eñ porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu
z³otowskiego, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych

s³u¿b, inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych
wykonuj¹cych, na terenie powiatu, zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
opiniowanie projektu bud¿etu powiatu w zakresie porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
W 2007 roku Komisja dzia³a³a w sk³adzie: Starosta Miros³aw Jaskólski, jako przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: dwóch
radnych delegowanych przez Radê Powiatu Z³otowskiego Roman Runge i Tadeusz Winiewski, trzy osoby delegowane
przez Starostê Z³otowskiego sporód osób wyró¿niaj¹cych
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siê wiedz¹ o problemach bêd¹cych przedmiotem prac Komisji - Ryszard Boran, Jadwiga Harbuziñska - Turek i Tadeusz
Michta oraz dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji - Jacek Czechowski i Andrzej
Sikorski (od wrzenia 2007 roku Robert Chwedczuk, a nastêpnie od padziernika Witold Paj¹k). W pracach Komisji z
g³osem doradczym uczestniczyli równie¿: Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Dyrektor Szpitala Powiatowego, Prokurator Rejonowy i Sekretarz Powiatu
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dzia³a³a zgodnie z
zatwierdzonym przez cz³onków Komisji planem pracy i w 2007
roku odby³a szeæ spotkañ.
Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2007 roku, które odby³o
siê w Komendzie Powiatowej Policji w Z³otowie, Komisja
przeanalizowa³a wyniki ankiety Bezpieczny Powiat przeprowadzonej przez Komendê Powiatow¹ Policji w 2006 roku.
Badania przeprowadzane s¹ nieprzerwalnie, od 2002 roku
i stanowi¹ wa¿ny materia³, na podstawie którego prowadzone
s¹ dzia³ania w poszczególnych jednostkach podleg³ych KPP.
Na podstawie badañ stwierdzono m.in. ¿e a¿ 85% ankietowanych czujê siê bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania,
natomiast na pierwszym miejscu, jako najbardziej uci¹¿liwe
zjawisko wymieniano wybryki chuligañskie, agresywnych
nieletnich, a nastêpnie wandalizm. Na podstawie ankiet dokonano tak¿e oceny pracy Policji w poszczególnych gminach
i a¿ 61% pozytywnie oceni³o prace Policji (91% w gminie
Jastrowie, 73% w gminie Okonek, 67% w miecie Jastrowie,
66% w gminie Zakrzewo, 64% w miecie Krajenka itd.).
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê równie¿ z informacjami
jednostek zaanga¿owanych w realizacjê Powiatowego Programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli w ³atach 2003 - 2006 Bezpieczny Powiat, tj.: Powiatowej Komendy Policji, Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Pañstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zarz¹du Dróg, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzêdu Pracy, pozytywnie oceniaj¹c ich dzia³ania podejmowane w ramach
Programu w 2006 roku.
Komisja przyjê³a tak¿e Powiatowy Program zapobiegania
przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli Bezpieczny Powiat na lata 2007 - 2011. Powy¿szy
Program zosta³ nastêpnie zatwierdzony w formie uchwa³y
przez Radê Powiatu Z³otowskiego.
Ponadto Komisja opracowa³a i przyjê³a plan pracy na 2007
rok.
Podczas posiedzenia, które odby³o siê w dniu 30 kwietnia
2007 roku, w Pañstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Z³otowie, cz³onkowie Komisji zaopiniowali pracê s³u¿b, inspekcji i stra¿y w 2006 roku na podstawie
z³o¿onych przez jednostki sprawozdañ z dzia³alnoci, pozytywnie oceniaj¹c ich pracê.
Dokonuj¹c analizy zdarzeñ drogowych z udzia³em zwierz¹t
zapoznano siê z procedurami postêpowania podczas wyst¹pienia takich wypadków. Wszelkie koszty takiego zdarzenia

Poz. 639

ponosi w³aciciel zwierzêcia, natomiast w sytuacji, gdy nie
jest mo¿liwe jego ustalenie oraz pozosta³ych przypadkach,
odpowiedzialnoæ spoczywa na wójtach i burmistrzach.
Zapoznano siê tak¿e z projektem utworzenia na terenie
Miasta Zlotów schroniska dla zwierz¹t. Projekt budowy zosta³
pozytywnie zaopiniowany przez Zwi¹zek Gmin Krajny, a deklaracjê uczestnictwa w inwestycji zg³osi³y: miasto Zlotów,
gmina Tarnówka, miasto i gmina Jastrowie, gmina Zakrzewo,
gmina Lipka oraz Nadlenictwo Okonek. Inwestycja bêdzie
realizowana etapami, przy pomocy firm z danych gmin.
Posiedzenie, w dniu 12 czerwca, które odby³o siê w
Szpitalu Powiatowym w Z³oto wie, powiêcone by³o omówieniu kwestii zabezpieczenia powiatu w pomoc doran¹. Powiat
posiada dwa zespo³y ratownictwa medycznego, w sk³ad których wchodz¹: karetka reanimacyjna, wypadkowa oraz dwie
karetki transportowe; ponadto Szpital dysponuje równie¿
oddzia³em ratunkowym z l¹dowiskiem dla mig³owców.
Nastêpnie dokonano analizy miejsc czêstego wystêpowania wypadków drogowych na terenie powiatu oraz podjêto
próbê zdiagnozowania przyczyn oraz mo¿liwoci ograniczenia ich wystêpowania. Najwiêksze zagro¿enie zdarzeniami
drogowymi wystêpuje na drodze krajowej nr 11, w miejscowociach: Podgaje, Lotyñ  na ulicy Szczecineckiej, Jastrowie - na ulicach ¯ymierskiego, Rooseve³ta i Kieniewieza,
P³ytnica, a tak¿e na drodze wojewódzkiej na 188, w miejscowociach: Skórka, Do³nik, na trasach Klukowo - Krajenka,
Zlotów - P³osków - Zakrzewo oraz w Stanicy - na skrzy¿owaniu
w kierunku Orodka Zabajka. Najwiêksze zagro¿enie zdarzeniami drogowymi wystêpuje na terenie miast i gmin:
Zlotów i Okonek, a w dalszej kolejnoci Jastrowie, Krajenka,
Zakrzewo i Lipka. Na ograniczenie wystêpowania wypadków
drogowych wp³ynê³oby: poprawa stanu nawierzchni dróg i
poboczy, ustawienie w³aciwego oznakowania pionowego i
poziomego, ostrych ³uków, przejæ dla pieszych, wyciêcie
drzew rosn¹cych blisko krawêdzi jezdni oraz ograniczaj¹cych
widocznoæ, budowa urz¹dzeñ spowalniaj¹cych ruch na wlotach do miejscowoci na drogach krajowych i wojewódzkich,
budowa ronda w Zakrzewiê na skrzy¿owaniu ulicy Dworcowej
i drogi wojewódzkiej nr 188 oraz w Krajence na skrzy¿owaniu
dróg wojewódzkich nr 188 i 190, zamontowanie sygnalizacji
wietlnej na przejciu dla pieszych na ul Grudziñskich w
Z³otowie oraz przeniesienie sygnalizacji na ulicy Wojska Polskiego w Jastrowiu z przejciem dla pieszych przy budynku
by³ej Szko³y Podstawowej na przejcie dla pieszych przy
budynku Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej.
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z informacj¹ Komendy
Powiatowej Policji o problemie narkomanii wród m³odzie¿y
oraz skali przestêpstw narkotykowych. W 2006 roku nie
odnotowano ¿adnego przypadku pope³nienia przestêpstwa,
gdzie sprawca dzia³a³ pod wp³ywem narkotyków. Przestêpstw
z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii dopuszczaj¹ siê najczêciej osoby w przedziale wiekowym od 21 do 24 lat - 17
sprawców sporód 54, nastêpnie ma³oletni w wieku od 13 do
16 lat - 13 sprawców oraz od 17 do 20 lat  12 sprawców.
Poziom zagro¿enia przestêpczoci¹ narkotykow¹ jest na bie¿¹co monitorowany przez KPP w Z³otowie, która oprócz
dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie wykrywalnoci, realizuje programy prewencyjne ³ profilaktyczne, podejmuje dzia³a-
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nia zmierzaj¹ce do ograniczenia zjawisk patologicznych i
zmniejszenia przestêpczoci wród dzieci i m³odzie¿y, miêdzy
innymi poprzez organizowanie spotkañ z dzieæmi, przygotowywanie i dostarczanie materia³ów informacyjnych, przeprowadzanie spotkañ i prelekcji dla nauczycieli, spotkañ i pogadanek z rodzicami oraz sta³y kontakt dzielnicowych i policjantów zespo³u ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii
z dyrektorami i pedagogami szkolnymi.
Na posiedzeniu, w dniu 9 padziernika 2007 roku, które
odby³o siê w Areszcie ledczym w Z³otowie cz³onkowie
Komisji zapoznali siê z informacj¹ z dzia³alnoci Fundacji
Bezpieczny Powiat oraz prowadzonymi przez ni¹ programami prewencyjnymi.
Celem dzia³alnoci Fundacji jest pomoc ofiarom przestêpstw i osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Fundacja zabiega o uzyskanie statusu organizacji po¿ytku
publicznego oraz tytu³u beneficjenta nawi¹zek s¹dowych.
W ramach realizacji za³o¿onych przez Fundacjê programów przeprowadzono kampaniê Kierowco na wiat³ach
jedzimy ca³y rok, w ramach której na drogach wojewódzkich przy wyjedzie ze Z³otowa ustawiono 4 tablice ostrzegawcze oraz rozprowadzono ulotki informacyjne, wsparto Turniej
Wiedzy Prewencyjnej Z Pyrkiem bezpieczniej oraz Turniej
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Ponadto doposa¿ono w
sprzêt grupê realizacyjn¹ KPP w Z³otowie oraz dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Krajence.
Na posiedzeniu przyjêto równie¿ informacjê o stanie rodowiska naturalnego powiatu z³otowskiego. Ocenê opracowa³ Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny jakoci powietrza powiat z³otowski zosta³ zakwalifikowany do klasy A, co oznacza,
¿e nie zosta³ przekroczony poziom dopuszczalny ¿adnej z
substancji niebezpiecznych. Badane rzeki na terenie powiatu
w wiêkszoci zosta³y zakwalifikowane do III klasy czystoci,
tzn. wody zadowalaj¹cej czystoci.
Nastêpnie zapoznano siê z informacj¹ Komendy Powiatowej Policji dotycz¹c¹ przestêpczoci wród nieletnich. W
okresie sprawozdawczym, tzn. w ci¹gu 8 miesiêcy 2007 roku,
144 nieletnich pope³ni³o 273 czyny karalne, co stanowi³o
20,8% ogó³u wszystkich stwierdzonych przestêpstw. Najwiêkszy w kolejnoci udzia³ nieletnich w wybranych kategoriach
przestêpstw dotyczy³: rozbojów, kradzie¿y i wymuszeñ rozbójniczych (80%), ustawy o zapobieganiu narkomanii (56,1%)
oraz uszczerbku na zdrowiu (33,3%). Obiektami dokonywania
czynów by³y przewa¿nie sklepy, piwnice, pomieszczenia gospodarcze i szko³y. W I pó³roczu 2007 roku policjanci skierowali 39 wyst¹pieñ do S¹du Rodzinnego i Nieletnich w sprawach o ustalenie stopnia demoralizacji; odnotowano równie¿
3 przypadki ucieczek z domów rodzinnych. Wysoko oceniono
wspó³pracê ze szko³ami w zakresie profilaktyki i zapobiegania
niew³aciwym zachowaniom wród uczniów.
W trakcie posiedzenia w dniu 4 grudnia 2007 roku, zorganizowanego w siedzibie Nadlenictwa Z³otów, omówiono
kwestiê walki z drapie¿nikami oraz skalê k³usownictwa w
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lasach i zbiornikach wodnych na terenie powiatu z³otowskiego.
Szkoda lena mo¿e mieæ charakter przestêpstwa lub wykroczenia i wystêpuje w przypadku: bezprawnego korzystania
z lasu - stwierdzono 17 takich przypadków, których wykrywalnoæ wynios³a 93%), k³usownictwa (8 przypadków, przy wykrywalnoci 55%), kradzie¿y lub zniszczenia mienia (18%
wykrywalnoci), kradzie¿y drewna z lasu pañstwowego (41%
wykrywalnoci). Na³o¿ono 25 mandatów za nieuprawniony
wstêp do lasu, 2 za nielegalny po³ów ryb, 7 za parkowanie w
niedozwolonych miejscach oraz 17 za przypadki kradzie¿y.
Zapoznano siê z informacj¹ Powiatowego Zarz¹du Dróg w
Z³otowie o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg,
poruszaj¹c kwestiê zwi¹zan¹ z brakiem sprzêtu do odnie¿ania; w tym celu PZD wystosowa³ pisma do gmin z apelem o
zg³aszanie siê rolników, którzy dysponuj¹ takim sprzêtem.
Cz³onkowie Komisji zapoznali siê ze standardami zimowego utrzymania dróg administracyjnych, w zale¿noci od klasy
drogi powiatowej oraz z zakresem prac utrzymaniowych.
Drogi powiatowe utrzymywane s¹ w IV i V standardzie, a
³aczna d³ugoæ odcinków wyznaczonych do posypywania na
drogach powiatowych wynosi 109,9 km, w tym 57,3 km w IV
standardzie i 52,6 km w V. Wg stanu na dzieñ 22 padziernika
2007 roku PZD posiada³ zapas 242,8 ton mieszanki piaskowo
- solnej na sk³adowisku Obwodu Drogowego w Z³otowie oraz
425,0 ton na sk³adowisku Obwodu Drogowego w Okonku;
mieszanka powinna zabezpieczyæ zapotrzebowanie rodków
do zwalczania liskoci do koñca 2007 roku.
Na posiedzeniu rozpatrzono informacje z realizacji przedsiêwziêæ ujêtych w Powiatowym programie zapobiegania
przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli w latach 2007  2011 Bezpieczny Powiat za I, II
i III kwarta³ 2007 roku, pozytywnie oceniaj¹c dzia³ania w tym
zakresie podejmowane przez: Pañstwow¹ Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno - Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zarz¹d Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Powiatowy Urz¹d Pracy.
Rozpatrzono informacja z realizacji Programu dzia³añ
przeciwko przemocy w szko³ach i placówkach. W ramach
realizacji Programu kontrole odby³y siê we wszystkich szko³ach i placówkach owiatowych. Stwierdzono, ¿e w szko³ach
jest bezpiecznie i nie ma zagro¿eñ, nie zg³oszono równie¿
¿adnych zaleceñ pokontrolnych. W piêciu szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu od podstaw tworzony jest monitoring, a
w jednej rozszerzany; przedsiêwziêcie to bêdzie dodatkowo
realizowane w Specjalnych Orodku Szkolno - Wychowawczym w Jastrowiu oraz w M³odzie¿owym Orodku Socjoterapii w Krajence. Wk³ad w³asny jednostek wynosi 20%, natomiast 80% przekazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podczas posiedzenia Komisji, w dniu 21 grudnia 2007
roku, które odby³o siê w Starostwie Powiatowym w Z³otowie
zapoznano siê z wynikami ankiety Bezpieczny Powiat przeprowadzonej przez Komendê Powiatow¹ Policji w Z³otowie w
2007 roku. W ankiecie udzia³ wziêli mieszkañcy wszystkich
gmin powiatu, a g³ównym celem badañ by³o uzyskanie wyników pokazuj¹cych stopieñ spo³ecznego poczucia bezpie-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 30

Poz. 639, 640

— 3374 —

czeñstwa oraz ocena poziomu pracy i efektywnoci dzia³añ
Policji. Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytania pozwalaj¹ce oceniæ stopieñ spo³ecznego poczucia bezpieczeñstwa w
miejscu zamieszkania, ocenili zjawiska stanowi¹ce najwiêkszy
problem, wyrazili opinie na temat kontaktów z Policj¹, a w
szczególnoci z dzielnicowymi. Z analizy wyników badañ
wynika, ¿e spo³ecznoæ lokalna miejsce w którym mieszka
ocenia jako bezpieczne i spokojne; wskanik takiego poczucia
bezpieczeñstwa ankietowanych w 2007 roku by³ najwy¿szy i
wynosi³ 87%. Najwiêkszy problem w ocenie 21% ankietowa-

nych stanowi³ wandalizm, nastêpnie wybryki chuligañskie
19% i agresywni nieletni - 18%. Poziom poczucia bezpieczeñstwa wed³ug najwiêkszej liczby mieszkañców powiatu, tj.
43%, podnios³oby zwiêkszenie liczby patroli policyjnych.
Ponadto cz³onkowie Komisji zapoznali siê z projektem
bud¿etu powiatu na 2008 rok w dziale bezpieczeñstwo publiczne, nie wnosz¹c uwag do przedstawionego projektu

Starosta Z³otowski
(-) dr Miros³aw Jaskólski
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Lista bieg³ych w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu S¹du Okrêgowego Poznañ
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 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
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