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ROZPORZ¥DZENIE Nr 9/08 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dni 5 lutego 2008 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina Kamionki
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 176, poz.
1238 oraz Nr 181, poz. 1286) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1, n, 5a, 7a, b, f, 8a, o ³¹cznej powierzchni 22,07 ha, objête s¹
ochron¹ cis³¹, natomiast pododdzia³y: 4c, f, g, i, j, m, o, p,
r, 5b, 7g, - 7c, 8b, c, d, o ³¹cznej powierzchni 37,11 ha, objête
s¹ ochron¹ czynn¹.

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu przyrody
Dolina Kamionki, zwanego dalej rezerwatem.

§5. Okrelenie dzia³añ ochronnych na obszarze ochrony
czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji zawiera
za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia.

§2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona
i zachowanie ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych kompleksu ekosystemów zwi¹zanych z dolin¹ rzeki, wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami rolin.
2. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, s¹:
1) dostosowanie sk³adu gatunkowego drzewostanu do naturalnych warunków siedliskowych i potencjalnej rolinnoci naturalnej;
2) zaanga¿owanie instytucji i stowarzyszeñ naukowych do
prac zwi¹zanych z monitorowaniem i ewentualnymi zabiegami ochronnymi;
3) promowanie wiedzy o wartociach przyrodniczych rezerwatu i kszta³towanie postawy akceptacji u cz³onków spo³ecznoci lokalnej i lokalnych w³adz samorz¹dowych dla
stosowanych metod ochrony czynnej w rezerwacie.
§3. Identyfikacjê oraz okrelenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków zawiera za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia.

§6. Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla
celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz okrelenie sposobów ich udostêpniania zawiera za³¹cznik Nr 3 do
rozporz¹dzenia.
§7. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miêdzychód, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miêdzychód oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, dotycz¹ce eliminacji lub ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych:
1) nie zmieniaæ kategorii u¿ytkowania gruntów w odleg³oci
200 m od granic rezerwatu;
2) nie lokalizowaæ nowych stawów w dolinie rzeki Kamionki
oraz innych inwestycji maj¹cych wp³yw na system hydrologiczny rzeki wraz z jej dolin¹.
§8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Wojewoda Wielkopolski
() Piotr Florek

§4. Wydzielenia lene rezerwatu Dolina Kamionki oznaczone w planie urz¹dzenia lasu 1 jako pododdzia³y: 4d, h,

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 9/08
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 5 lutego 2008 r.
ZA£¥CZNIK Nr 1

IDENTYFIKACJA ORAZ OKRELENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA ISTNIEJ¥CYCH
I POTENCJALNYCH ZAGRO¯EÑ WEWNÊTRZNYCH I ZEWNÊTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW
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ZA£¥CZNIK Nr 2

OKRELENIE DZIA£AÑ OCHRONNYCH NA OBSZARZE OCHRONY
CZYNNEJ, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ZAKRESU I LOKALIZACJI
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ZA£¥CZNIK Nr 3

WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH,
EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKRELENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA
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UCHWA£A Nr XV/164/2007 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 31 padziernika 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20, ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w zwi¹zku
z uchwa³¹ nr XXVI/408/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
28 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin,
uchwala siê, co nastêpuje:
DZIA£ I
Zakres obowi¹zywania uchwa³y
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrêbach geodezyjnych Siedlemin
i Golina, gmina Jarocin, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jarocin, zwany dalej Planem.
2. Plan obejmuje teren wskazany na mapie w skali 1:2.000,
zawarty wewn¹trz granicy obszaru opracowania, stanowi¹cy
fragment obszaru administracyjnego gminy Jarocin w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina.
3. Mapa w skali 1:2.000 wymieniona w ust. 2 stanowi
Rysunek Planu, a zarazem za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y
i jest jej integraln¹ czêci¹.
4. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y i jest jej integraln¹ czêci¹.
5. Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz w sprawie zasad ich
finansowania stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y i
jest jej integraln¹ czêci¹.
6. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego terenów objêtych
Planem dokonana po przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia
w³aciwoci niniejszej uchwa³y, która obowi¹zuje wówczas
dla nowo wydzielonych lub oznaczonych nieruchomoci w
zakresie okrelonym granic¹ obszaru opracowania.

DZIA£ II
Definicje ogólne
§2. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) a¿urowoci ca³kowitej  nale¿y przez to rozumieæ procentowy wskanik, wyliczony na podstawie stosunku
powierzchni ogrodzenia nie przys³oniêtych przez jego
trwa³e elementy, w tym w szczególnoci s³upy, ramy
przêse³, wype³nienia przêse³, do ca³kowitej powierzchni
ogrodzenia liczonej po obwodzie ogrodzenia od rzêdnej
gruntu do rzêdnej najwy¿szej czêci wype³nienia przês³a
ogrodzenia,
2) cennym zasobie architektonicznym  nale¿y przez to rozumieæ obiekt budowlany posiadaj¹cy wyró¿niaj¹ce go cechy historyczne, kulturowe, regionalne lub kombinacjê
wymienionych cech, których zachowanie jest niezbêdne
dla zachowania to¿samoci kulturowej miasta,
3) dominancie  nale¿y przez to rozumieæ obiekt budowlany
lub jego czêæ, które uznano za istotne z punktu widzenia
percepcji przestrzeni, wyznaczono im rolê porz¹dkowania
i wizualnego organizowania przestrzeni i dla których postanowienia szczegó³owe niniejszej uchwa³y mog¹ okrelaæ szczególne cechy architektoniczne poprzez dopuszczenie ustaleñ odbiegaj¹cych od standardowych przepisów szczegó³owych dla danego terenu zawartych w uchwale, szczególnie co do wysokoci i relacji do nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii zabudowy,
4) dominuj¹cej kolorystyce elewacji  nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowi¹ce nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c otworów okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni po³aci dachu,
5) funkcji dominuj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ podstawowe przeznaczenie terenu, w którym funkcja dominuj¹ca
nie mo¿e dotyczyæ mniej ni¿ 30% powierzchni terenu, przy
czym dopuszcza siê wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê dominuj¹c¹
na okrelonym terenie, o ile wskazuj¹ to postanowienia
niniejszej uchwa³y,
6) funkcji uzupe³niaj¹cej  nale¿y przez to rozumieæ dodatkowe przeznaczenie terenu, w którym funkcja uzupe³niaj¹ca
nie mo¿e dotyczyæ 30% i wiêcej powierzchni terenu, przy
czym dopuszcza siê wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹
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na okrelonym terenie, o ile wskazuj¹ to postanowienia
niniejszej uchwa³y,
7) intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ procentowy wskanik, okrelaj¹cy minimaln¹ lub maksymaln¹ powierzchniê zabudowy w odniesieniu do
powierzchni jednostki nieruchomoci,
8) kodzie terenu  nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie
liczbowo-literowe terenu, zawieraj¹ce liczbê porz¹dkow¹
wyra¿on¹ w cyfrach arabskich oraz oznaczenie literowe
du¿ymi literami alfabetu ³aciñskiego wskazuj¹ce przeznaczenie terenu  jego funkcjê dominuj¹c¹,
9) kolorystyce RAL lub kolorystyce NCS  nale¿y przez to
rozumieæ powszechne w budownictwie standardy okrelania barw dla zró¿nicowanych grup materia³owych, przy
czym standard RAL odnosi siê w szczególnoci do pow³ok,
farb i lakierów z tworzyw sztucznych, standard NCS odnosi siê w szczególnoci do pow³ok, farb i lakierów z komponentów mineralnych,
10) naturalnym kolorze materia³u  nale¿y przez to rozumieæ
kolor charakterystyczny dla materia³u takiego jak na przyk³ad ceg³a klinkierowa, beton architektoniczny, nie wymagaj¹cego powlekania b¹d os³aniania warstw¹ barwn¹,
zmieniaj¹c¹ naturalny kolor materia³u, w szczególnoci
pow³okami malarskimi, tynkarskimi, z tworzyw sztucznych
i innych, stanowi¹cy kolor elewacji,
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ umown¹ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, w
jakiej sytuowane winny byæ budynki od terenów o innych
funkcjach,
12) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
umown¹ liniê wyznaczaj¹c¹ odleg³oæ, w jakiej obowi¹zkowo sytuowane winny byæ budynki od terenów o innych
funkcjach,
13) obszarze objêtym uchwa³¹ lub obszarze opracowania 
nale¿y przez to rozumieæ wszystkie nieruchomoci lub ich
czêci, tak¿e wody otwarte i inne jednostki przestrzenne,
dla których przyst¹piono do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
uchwa³¹ nr XXVI/408/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z
dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina,
gmina Jarocin, zawarte wewn¹trz granicy obszaru opracowania wskazanej na Rysunku Planu,
14) pokryciu terenu zieleni¹  nale¿y przez to rozumieæ procentowo okrelony stopieñ zakrycia terenu zieleni¹, przy
czym parametr ten ustala siê licz¹c maksymaln¹ powierzchniê niezbêdn¹ dla wegetacji wybranego trzydziestoletniego drzewa w odniesieniu do zieleni wysokiej,
wybranego piêcioletniego krzewu w odniesieniu do zieleni
redniej, z uwzglêdnieniem cech gatunkowych i szacowanego maksymalnie rozwiniêtego uk³adu korzeniowego, a
tak¿e rzutowany obrys koron tych drzew i krzewów,
15) terenie  nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ nieruchomoæ, czêæ nieruchomoci b¹d grupê nieruchomoci i
ich czêci, dla których ustalono wspóln¹ funkcjê lub
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wspólne zasady zagospodarowania, wyznaczone na Rysunku Planu jako jeden zwarty, okrelony ujednoliconym
symbolem graficznym i literowym zakres nieruchomoci,
16) terenie o redniej intensywnoci zabudowy  nale¿y przez
to rozumieæ teren, na którym powierzchnia przeznaczona
pod zabudowê nie mo¿e przekraczaæ 30%, a dla dzia³ek
budowlanych sytuowanych u zbiegu terenów komunikacji
drogowej i transportu, a tak¿e na dzia³kach naro¿nych, nie
mo¿e przekraczaæ 40%,
17) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ cechê jakociow¹
rodowiska przestrzennego wyra¿aj¹c¹ siê przekroczeniem wartoci normatywnych zwi¹zanych w szczególnoci z ochron¹ akustyczn¹, ochron¹ powietrza atmosferycznego i innymi, okrelonymi w odrêbnych przepisach
w odniesieniu do elementów sk³adowych rodowiska,
18) us³udze ró¿nej  nale¿y przez to rozumieæ dowoln¹ funkcjê
us³ugow¹ wyszczególnion¹ w PKWiU, PKD i EKD, z zastrze¿eniem, ¿e zakres dostêpnych us³ug na danym terenie mo¿e byæ ograniczany w niniejszej uchwale, szczególnie w odniesieniu do dzia³alnoci mog¹cej znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
19) uzupe³niaj¹cej kolorystyce elewacji  nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych, w szczególnoci detali architektonicznych,
ocie¿y, wype³nienia wnêk i innych, stanowi¹ce mniej ni¿
30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c
otworów okiennych i drzwiowych oraz powierzchni po³aci
dachu,
20) wa¿nej przestrzeni publicznej  nale¿y przez to rozumieæ
wa¿n¹ przestrzeñ niezabudowan¹ obiektami kubaturowymi, wykorzystywan¹ jako obszar komunikacji oraz integracji lokalnej spo³ecznoci, a tak¿e mo¿liwy do wykorzystania jako przestrzeñ przeznaczona na zgromadzenia publiczne, imprezy okolicznociowe i kulturalne odbywaj¹ce
siê w terenie otwartym, pe³ni¹c¹ istotn¹ funkcjê miejsk¹,
w szczególnoci oddzia³ywuj¹c¹ znacz¹co na ogniskowanie ¿ycia miejskiego i umacnianie to¿samoci mieszkañców miasta, dla której to przestrzeni niniejsza uchwa³a
mo¿e wyj¹tkowo dopuszczaæ zabudowê fragmentu wewnêtrznej czêci przestrzeni obiektem o unikalnych walorach architektonicznych i wa¿nej funkcji publicznej,
w szczególnoci ratusza lub innego budynku administracji
miejskiej.
2. Budynek i ka¿dy inny obiekt budowlany wznoszony na
terenie, dla którego okrelono wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê dominuj¹c¹:
1) jeli w ca³oci przeznaczony jest pod tê funkcjê, musi
spe³niaæ warunki zawarte w niniejszej uchwale dla danej
funkcji,
2) jeli przeznaczony jest pod wiêcej ni¿ jedn¹ funkcjê, musi
spe³niaæ warunki zawarte w niniejszej uchwale, a w przypadku ró¿nych wymagañ okrelonych dla tej samej cechy
w odniesieniu do danej funkcji musi spe³niaæ zapis najbardziej restrykcyjny, nak³adaj¹cy najwiêksze z wymienionych ograniczenia co do zagospodarowania przestrzennego i form architektonicznych,
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3) musi spe³niaæ warunki wskazane w pkt 2 w taki sposób,
¿e porównuje siê jedynie odpowiadaj¹ce cechy okrelane
równoczenie w uchwale w odniesieniu do funkcji dominuj¹cych.

8. Odwo³ania w ramach danego ustêpu stosuje siê analogicznie do zapisów dotycz¹cych paragrafu, a okrelonych
w ust. 7.

3. Na obszarze opracowania obowi¹zuje przeznaczenie
terenów zgodnie z oznaczeniami wskazanymi na Rysunku
Planu, gdzie ilekroæ w kodzie terenu zawarto oznaczenie
literowe:

DZIA£ III

1) UL  nale¿y przez to rozumieæ teren us³ug i aktywnoci
powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego, obs³ug¹ ruchu i transportu lotniczego, funkcj¹
lokalnego lotniska, infrastruktury lotniskowej, funkcji towarzysz¹cych, a tak¿e funkcji dozwolonych w przepisach
szczegó³owych,
2) KG  nale¿y przez to rozumieæ teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi lub jej poszerzenia,
przy za³o¿eniu, ¿e droga ta ma uzyskaæ docelow¹ klasê G,
przy czym ilekroæ w uchwale wskazano oznaczenia odbiegaj¹ce od ustalonych jako podstawowe w Rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587),
przyjêto je na podstawie par. 9, ust. 4 tego rozporz¹dzenia,
jako oznaczenia uzupe³niaj¹ce dla nie wystêpuj¹cych
w rozporz¹dzeniu.
4. Na obszarze opracowania obowi¹zuj¹ oznaczenia barwne funkcji i przeznaczenia terenów zawarte na Rysunku Planu
zgodnie z ich opisem zamieszczonym w legendzie.
5. Na obszarze opracowania obowi¹zuje w wypadku podjêcia dzia³añ inwestycyjnych, w odniesieniu do obiektów i ich
otoczenia, które poddano tym dzia³aniom, dostosowanie zagospodarowania terenów do wskazañ okrelonych przez obowi¹zuj¹ce oznaczenia zawarte na Rysunku Planu, którymi s¹:
1) granica obszaru opracowania,
2) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów budowlanych
nie stanowi¹cych infrastruktury lotniskowej, przy czym
granica ta nie dotyczy ogrodzeñ,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów budowlanych
stanowi¹cych infrastrukturê lotniskow¹.
6. Zapisy ust. 5 nie odnosz¹ siê do obiektów istniej¹cych
w terenie w chwili wejcia w ¿ycie postanowieñ niniejszej
uchwa³y, dla których nie podjêto dzia³añ inwestycyjnych,
b¹d podjêto dzia³ania remontowe i adaptacyjne, a wprowadzenie kolizji z innymi elementami zagospodarowania przestrzennego nast¹pi³o nie z winy u¿ytkownika obiektu i po
dacie oddania obiektu budowlanego do u¿ytku, wzglêdnie
wydania pozwolenia na jego u¿ytkowanie.
7. O ile w treci uchwa³y nie okrelono inaczej, wszelkie
odwo³ania w ramach danego paragrafu nie wymieniaj¹ce
numeru innego paragrafu odnosz¹ siê do jego treci przez
powo³anie siê na ustêp lub punkt.

Zasady ogólne
ROZDZIA£ 1
Przeznaczenie terenów
§3. Ustala siê zakaz wprowadzania funkcji innych, ni¿
okrelone niniejsz¹ uchwa³¹.
§4. Wyznacza siê nastêpuj¹ce zasady przeznaczania terenów us³ug i aktywnoci powi¹zanych z funkcjonowaniem
ruchu i transportu lotniczego UL:
1) jako funkcjê dominuj¹c¹ na terenach us³ug i aktywnoci
powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego nale¿y rozumieæ wszystkie funkcje niezbêdne do
prawid³owej budowy, u¿ytkowania, eksploatacji lotniska,
dla którego docelow¹ maksymaln¹ form¹ lotniskow¹ mo¿e
byæ klasa C oraz poruszania siê u¿ytkowników na tym
terenie i mo¿liwoci ich korzystania z ruchu i transportu
lotniczego, a w szczególnoci pola naziemnego ruchu
lotniczego z drogami startowymi, drogami ko³owania,
poboczami tych dróg, p³ytami, miejscami postoju statków
powietrznych, wskaników i sygnalizacji lotniskowej, budynku g³ównego lotniska  terminalu wraz z ewentualn¹
wie¿¹ kontroli lotów, budynki administracyjno-socjalne
pracowników lotniska, budynki odpraw pasa¿erskich i
towarowych, budynki s³u¿¹ce bezpieczeñstwu lotniska,
budynki s³u¿¹ce obs³udze statków powietrznych, hangary,
hale obs³ugi technicznej statków powietrznych, drogi
dojazdowe i parkingi w iloci wynikaj¹cej z obs³ugi ruchu
lotniczego, infrastruktury lotniskowej, w tym tak¿e sieci
uzbrojenia podziemnego, lotniskowe stacje paliw s³u¿¹ce
statkom powietrznym i pojazdom obs³uguj¹cym lotnisko,
2) jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ na terenach us³ug i aktywnoci
powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego nale¿y rozumieæ funkcje mog¹ce towarzyszyæ podstawowym funkcjom lotniska, to jest funkcje handlu na
powierzchni sprzeda¿y nie wiêkszej ni¿ 2000 m2, funkcje
hotelarskie, funkcje gastronomiczne, funkcje biurowo-administracyjne, funkcje obs³ugi transportu drogowego i
komunikacji, tereny parkingów nie s³u¿¹ce bezporednio
obs³udze u¿ytkowników ruchu lotniczego,
3) zapisy, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, odnosz¹ siê do
pojedynczej inwestycji lokalizowanej na jednej lub wielu
dzia³kach, lub dla grupy inwestycji, o ile inwestycje te
stanowiæ mog¹ zespó³ powi¹zanych lub s¹siaduj¹cych
obiektów.
§5. 1. Na terenach us³ug i aktywnoci powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego UL ustala siê
zasady zagospodarowania dotycz¹ce przeznaczenia terenów
polegaj¹ce na zakazie wprowadzania funkcji i przedsiêwziêæ
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mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymienionych w par 2, ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz
szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), z wy³¹czeniem przedsiêwziêcia wymienionego w pkt 28 przywo³anego
rozporz¹dzenia.
2. Na terenach us³ug i aktywnoci powi¹zanych z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego UL ustala siê zasady
zagospodarowania dotycz¹ce przeznaczenia terenów polegaj¹ce na zakazie wprowadzania funkcji i przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymienionych w
par 3, ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 8a, pkt 8b, pkt 8c, pkt
8d, pkt 8e, pkt 8f i pkt 8g przywo³anego rozporz¹dzenia,
2) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 17 i pkt 18 przywo³anego rozporz¹dzenia,
3) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 35, pkt 36 i pkt 37
przywo³anego rozporz¹dzenia,
4) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 41c przywo³anego
rozporz¹dzenia,
5) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 49, pkt 50, pkt 51, pkt
52a i pkt 52b przywo³anego rozporz¹dzenia,
6) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 53, pkt 55, pkt 56 i pkt
59 przywo³anego rozporz¹dzenia,
7) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 65, pkt 69 i pkt 70
przywo³anego rozporz¹dzenia,
8) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 72 przywo³anego rozporz¹dzenia,
9) przedsiêwziêæ wymienionych w pkt 78 przywo³anego rozporz¹dzenia.
§6. 1. Na obszarze opracowania na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-426/06 z dnia
31 sierpnia 2006 r. zmienia siê trwale przeznaczenie gruntów
rolnych klas III o ³¹cznej powierzchni 160,4700 ha  na cele
nierolnicze, okrelone w niniejszej uchwale, w tym:
- 101,8000 ha gruntów mineralnych klasy IIIa,
- 58,6700 ha gruntów mineralnych klasy IIIb.
2. Na obszarze opracowania na podstawie decyzji Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego nr DR.II.6060-49/06 z
dnia 6 wrzenia 2006 r. zmienia siê trwale przeznaczenie
gruntów rolnych klas IV o ³¹cznej powierzchni 30,9041 ha 
na cele nierolnicze, okrelone w niniejszej uchwale, w tym:
- 10,4500 ha gruntów mineralnych klasy IVa,
- 15,8600 ha gruntów mineralnych klasy IVb,
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- 4,5941 ha pastwisk z gruntami mineralnymi klasy IV.
3. Na obszarze opracowania na podstawie niniejszej
uchwa³y zmienia siê trwale przeznaczenie gruntów rolnych o
³¹cznej powierzchni 1,4300 ha na cele nierolnicze, okrelone
w niniejszej uchwale, w tym:
- 1,4300 ha gruntów mineralnych V klasy.
§7. Zakazuje siê podejmowania jakichkolwiek inwestycji
dotycz¹cej lotniska i infrastruktury lotniskowej bez uprzedniego potwierdzenia spe³nienia wymogów ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696 ze zmianami), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny
spe³niæ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192 ze zmianami), w tym przede
wszystkim ustalenia ograniczeñ niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania lotniska na ca³ym obszarze, którego te
ograniczenia dotycz¹, w postaci zapisów prawa miejscowego.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego
§8. Ochrona i kszta³towanie ³adu przestrzennego na obszarze opracowania polega przede wszystkim na:
1) zastosowaniu zasad zrównowa¿onego rozwoju, w tym
zasad okrelaj¹cych równomierny i zoptymalizowany rozwój terenów zainwestowanych z uwzglêdnieniem zharmonizowanego rozk³adu i dostêpnoci funkcji powi¹zanych,
zasad okrelaj¹cych relacje terenów przeznaczonych do
zainwestowania w stosunku do terenów chronionych,
terenów cennych przyrodniczo i terenów rekreacyjnych,
zasad definiuj¹cych relacje wzajemne miêdzy zabudow¹,
infrastruktur¹, uk³adem komunikacyjnym i transportowym,
a rodowiskiem przyrodniczym, i innych wed³ug potrzeb,
2) ochronie lokalnych wartoci kulturowych, cywilizacyjnych
i przyrodniczych, dla których zasady sformu³owano
w rozdziale 3 i rozdziale 4,
3) wprowadzeniu ustaleñ planu odnosz¹cych siê do odleg³oci zabudowy przewidywanej na obszarze opracowania od
zabudowy na terenach przyleg³ych, relacje miêdzy
przeznaczeniem poszczególnych obszarów i inne zasady
okrelone szczegó³owo w rozdziale 12 i rozdziale 13.

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

ODDZIA£ I
Zasady ogólne

§9. 1. Dopuszcza siê wprowadzanie funkcji generuj¹cej
uci¹¿liwoci, mierzone na granicy terenu o innym przeznacze-
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niu, jeli uci¹¿liwoci te wywo³ywane s¹ bezporednio przez
ruch lotniczy, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Ustala siê zakaz wprowadzania funkcji generuj¹cej
uci¹¿liwoci, mierzone na granicy terenu o innym przeznaczeniu, jeli realizacja tej funkcji w terenie nie ma bezporedniego wp³ywu na ruch lotniczy, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Ilekroæ rozstrzygana jest kwestia bezporedniego wp³ywu na ruch lotniczy funkcji generuj¹cej uci¹¿liwoæ, nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e dopuszczone s¹ jedynie takie funkcje
generuj¹ce uci¹¿liwoæ poza nieruchomoci¹, na której ród³o
uci¹¿liwoci zlokalizowano, których brak realizacji uniemo¿liwi³by funkcjonowanie lotniska, b¹d których nie da siê bez
szkody dla funkcjonowania lotniska ograniczyæ.
4. Zapisy ust. 1 i ust. 2 odnosz¹ siê równie¿ do urz¹dzeñ
lokalizowanych na danym terenie.

§12. 1. Zabrania siê niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi niezgodnego z przeznaczeniem terenu okrelonym
niniejsz¹ uchwa³¹.
2. Zabrania siê usuwania warstwy organicznej ziemi, o ile
dzia³anie takie nie wynika z wydanej prawomocnej decyzji
administracyjnej s³u¿¹cej inwestycji zgodnej z zasadami okrelonymi w niniejszej uchwale.
3. Zabrania siê wprowadzania przedsiêwziêæ trwale naruszaj¹cych warunki gruntowe i gruntowo-wodne, a w szczególnoci przedsiêwziêæ, których skutkiem mo¿e byæ samoczynne
pionowe lub poziome przemieszczenie gruntów, z zastrze¿eniem zapisów par. 11, ust. 3 i ust. 4.
4. Ochrona powierzchni ziemi w miejscach sk³adowania
odpadów powinna uniemo¿liwiaæ przenikanie substancji szkodliwych lub ulegaj¹cych degradacji w sposób mog¹cy pogarszaæ stan rodowiska do gruntu.

ODDZIA£ II
Ochrona sk³adników rodowiska

ODDZIA£ III
Ochrona rodowiska przed innego rodzaju
szkodliwymi wp³ywami dzia³alnoci cz³owieka

§10. 1. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych i
ich gabaryty nie mog¹ wp³ywaæ negatywnie na naturalny
przep³yw powietrza na obszarach otwartych, to jest w obrêbie
placów, dziedziñców, podwórzy i innych, w szczególnoci nie
mog¹ powodowaæ gromadzenia siê w tych miejscach substancji mog¹cych mieæ szkodliwy wp³yw na zdrowie i ¿ycie
ludzi, a tak¿e nie mog¹ powodowaæ ci¹g³ego lub czasowego
naruszenia norm higieniczno-sanitarnych, okrelanych odrêbnymi przepisami.
2. Wszelkie urz¹dzenia lokalizowane na obszarze opracowania nie mog¹ powodowaæ emisji przekraczaj¹cych wartoci dopuszczalne, okrelone w przepisach reguluj¹cych dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz marginesy
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
§11. 1. Zabrania siê na obszarze opracowania wykonywania studni i ujêæ wód podziemnych, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Dopuszcza siê wykonanie studni lub ujêæ wód podziemnych jedynie przez podmiot wskazany przez Gminê Jarocin, o ile dzia³anie takie jest zgodne z programem gospodarki wodno-ciekowej Gminy, a tak¿e s³u¿y celom publicznym.
3. Zakazuje siê realizacji przedsiêwziêæ trwale naruszaj¹cych uk³ad hydrologiczny i hydrograficzny na obszarze opracowania, a tak¿e realizowanych na obszarze opracowania,
lecz skutkuj¹cych takim naruszeniem poza granicami obszaru
opracowania, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Dopuszcza siê realizacji przedsiêwziêæ trwale naruszaj¹cych uk³ad hydrologiczny i hydrograficzny na obszarze
opracowania, o ile naruszenie takie jest niezbêdne z technicznego punktu widzenia dla realizacji podstawowej funkcji
terenów lotniska, a niezrealizowanie tego dzia³ania uniemo¿liwi³oby prawid³owe funkcjonowanie lotniska.

§13. 1. Na obszarze opracowania obowi¹zuje stosowanie rozwi¹zañ zagospodarowania przestrzennego, zmierzaj¹cych do redukcji poziomów ha³asu w obszarach przyleg³ych
w taki sposób, by na terenach objêtych ochron¹ przepisami
odrêbnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
rodowisku osi¹gn¹æ okrelone w tych przepisach wartoci,
poprzez obowi¹zek nale¿ytego ukszta³towania zagospodarowania na obszarze opracowania, w szczególnoci przy pomocy os³on i cian akustycznych.
2. Lokalizacja os³on i cian akustycznych, o których mowa
w ust. 1, musi byæ ustanowiona w taki sposób, aby elementy
te spe³nia³y wymogi warunków technicznych i odleg³oci od
granic nieruchomoci, okrelonych w przepisach technicznobudowlanych.
3. Os³ony i ciany akustyczne, o których mowa w ust. 1,
mog¹ byæ realizowane jako nieprzerwane ci¹gi ekranów, przy
czym na ka¿de 100,0 m d³ugoci os³ony lub ciany akustycznej wymagane jest wprowadzenie co najmniej 10,0 m przestrzeni wolnej, umo¿liwiaj¹ce przejcie zwierz¹t.
4. Nie wyznacza siê terenów wed³ug zapisów art. 114,
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony
rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
ze zmianami).
§14. 1. Zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w
bezporednim pobli¿u linii elektroenergetycznych redniego
napiêcia (w odleg³oci bli¿szej ni¿ 5,0 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej napowietrznej)
oraz niskiego napiêcia (w odleg³oci bli¿szej ni¿ 3,0 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu linii), z zastrze¿eniem ust. 2,
przy czym zakaz ten nie dotyczy bezporednich elementów
przy³¹czy, o ile do budynku doprowadzane jest przy³¹cze
redniego napiêcia.
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2. Zakaz okrelony w ust. 1 nie obejmuje obiektów budowlanych s³u¿¹cych eksploatacji linii elektroenergetycznych,
o ile w obiekcie tym nie s¹ zlokalizowane pomieszczenia
mieszkalne lub pomieszczenia na pobyt sta³y ludzi.
3. Zakazuje siê lokalizowania obiektów infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej wytwarzaj¹cej pole elektromagnetyczne w sposób powoduj¹cy, ¿e jego oddzia³ywanie obejmowaæ bêdzie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
sta³y lub mieszkania, jeli przekroczone s¹ dopuszczalne
wartoci pola elektromagnetycznego, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Zakazuje siê wzajemnego lokalizowania obiektów infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej wytwarzaj¹cej pole elektromagnetyczne oraz obiektów budowlanych
przeznaczonych w ca³oci lub czêci na funkcjê mieszkaniow¹
w odleg³oci bli¿szej ni¿ 15,0 m.
5. Przepisy ochronny przed polem elektromagnetycznym
stosuj¹ siê analogicznie do wszystkich pozosta³ych instalacji,
urz¹dzeñ i obiektów, wytwarzaj¹cych takie pole.
ODDZIA£ IV
Ochrona przyrody
§15. 1. Nakazuje siê zagospodarowanie obszaru opracowania w sposób umo¿liwiaj¹cy wykszta³cenie zastêpczych
ci¹gów ekologicznych poza obszarem zajêtym przez infrastrukturê lotniskow¹, lecz na obszarze opracowania.
2. Nakazuje siê stosowanie rozwi¹zañ, które minimalizowaæ bêd¹ zagro¿enia dla wiata zwierzêcego spowodowane
przez ruch powietrzny.
3. Nakazuje siê realizowanie postulatu wyszczególnionego w ust. 2 w postaci systemowych rozwi¹zañ biernych i
czynnych, ujmowanych jako integralny sk³adnik rozwi¹zañ
projektowych zg³aszanych w ramach wniosków o pozwolenie
na budowê oraz jako integralny sk³adnik dzia³añ inwestycyjno-budowlanych wymagany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie.
§16. 1. Dopuszcza siê usuwanie zieleni na obszarze opracowania, w tym zieleni wysokiej, o ile usuniêcie to wynika z
zapewnienia bezpieczeñstwa dla ruchu lotniczego, a tak¿e
komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ naziemn¹ lotniska.
2. Dopuszcza siê zagospodarowanie zwi¹zane z infrastruktur¹ lotniskow¹ polegaj¹ce na uniemo¿liwianiu lub utrudnianiu dostêpu zwierz¹t na obszar obs³ugi ruchu lotniczego,
w taki sposób, aby umo¿liwiaæ przemieszczanie siê zwierz¹t
poza tym obszarem.
ODDZIA£ V
Ochrona krajobrazu kulturowego
§17. 1. Szczegó³owe zasady ochrony krajobrazu kulturowego na polu architektury polegaj¹ na wprowadzeniu wymogu realizacji wysokiej jakoci zabudowy, w myl postanowieñ
szczegó³owych niniejszej uchwa³y.

2. Dla zabudowy towarzysz¹cej infrastrukturze lotniskowej, lecz nie bêd¹cej bezporednio zwi¹zan¹ z t¹ infrastruktur¹, obowi¹zuje zachowanie odleg³oci miêdzy dwoma budynkami, której wartoæ okrela czterokrotna wielkoæ wysokoci wy¿szego z budynków.

ODDZIA£ VI
Bezpieczeñstwo i zdrowie ludzi
§18. Na obszarze opracowania zapewnienie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ludzi polega w szczególnoci na:
1) zapewnieniu dostêpu do dróg publicznych ze wszystkich
terenów, na których niniejsza uchwa³a dopuszcza realizacje inwestycji budowlanych,
2) obowi¹zku wyznaczenia stref uspokojonego ruchu
w obszarze wewnêtrznym,
3) wprowadzeniu nakazów stosowania rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo po¿arowe, w szczególnoci takich,
jak dojazdy do dzia³ek, w³aciwe parametry dróg wewnêtrznych, restrykcje w zastosowanych materia³ach
dotycz¹cych pokryæ dachowych,
4) obowi¹zku takich form zagospodarowania terenu, które
informuj¹ o potencjalnych zagro¿eniach dla ludzi zwi¹zanych z wprowadzaniem funkcji przewidywanych w uchwale, a w odniesieniu do funkcji szczególnie wymagaj¹cych
 nakazu wprowadzania wynagrodzeñ lub dodatkowych
ogrodzeñ uniemo¿liwiaj¹cych jakikolwiek dostêp osób
niepowo³anych.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§19. Na obszarze opracowania okrela siê szczegó³owo
jedynie ochronê dóbr kultury wspó³czesnej poprzez:
1) wyznaczenie cech obiektów architektonicznych, dla
których okrelono podwy¿szony standard wykonania,
2) wyznaczenie cech wa¿nych przestrzeni publicznych, dla
których okrelono podwy¿szony standard wykonania.
§20. 1. Na obszarze opracowania ustala siê warunki,
zasady i standardy kszta³towania kolorystyki elewacji zabudowy, polegaj¹ce na dopuszczeniu do stosowania w budynkach
wzniesionych i nowo projektowanych na tych terenach, a
tak¿e  w wyniku zmian wprowadzonych termorenowacj¹ lub
innymi dzia³aniami budowlanymi i remontowymi  w budynkach istniej¹cych na tych terenach, nastêpuj¹cych dominuj¹cych kolorów elewacji, z zastrze¿eniem ust. 3 i ust. 4:
1) wed³ug kolorystyki RAL biele i pochodne oznaczone numerami 1013, 1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9018,
2) wed³ug kolorystyki RAL ¿ó³cie i pochodne oznaczone
numerami 1003, 1004, 1005, 1012, 1014, 1017, 1018, 1021,
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3) wed³ug kolorystyki RAL br¹zy i pochodne oznaczone numerami 1000, 1001, 1002, 1011, 1019, 1024, 8000, 8001,
8002, 8012, 8014, 8015, 8024,
4) wed³ug kolorystyki RAL czerwienie i pochodne oznaczone
numerami 3001, 3003, 3004, 3005, 3009, 3011, 3016,
5) wed³ug kolorystyki RAL b³êkity i pochodne oznaczone
numerami 5007, 5008, 5009, 5014, 5023, 5024,
6) wed³ug kolorystyki RAL popiele i pochodne oznaczone
numerami 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7007, 7023,
7030, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7038, 7039, 7044,
7) wed³ug kolorystyki RAL kolory inne oznaczone numerami
9006, 9007,
8) wed³ug kolorystyki NCS biele, popiele i pochodne oznaczone numerami w serii S xx00-N, S xx02-Y, S xx05-Y20R,
S xx05-Y50R, S xx05-G80Y, S xx05-G50Y, gdzie xx oznacza
cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym
w przedziale od 00 do 60,
9) wed³ug kolorystyki NCS ¿ó³cie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 05xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 50, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 30,
10) wed³ug kolorystyki NCS be¿e i pochodne oznaczone numerami w serii S 10xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 40,
11) wed³ug kolorystyki NCS br¹zy i pochodne oznaczone
numerami w serii S 20xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 05
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 50, dalej oznaczone
numerami w serii S 30xx-YyyR, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 70, dalej oznaczone
numerami w serii S 4010-YyyR, gdzie yy oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 10 do 50,
12) wed³ug kolorystyki NCS czerwienie i pochodne oznaczone
numerami w serii S 30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 10
do 20, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 20, dalej oznaczona
numerem S 3030-R, dalej oznaczone numerami w serii S
30xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 50 do 60, a yy oznacza
cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w
przedziale od 00 do 10, dalej oznaczona numerem S 2570R, dalej oznaczone numerami w serii S 40xx-RyyB, gdzie
xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w
przedziale od 20 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 20, dalej oznaczona numerem S 3560-R, dalej oznaczone numerami w serii S 50xx-RyyB, gdzie xx oznacza cyfry
arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw w przedziale od 30
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do 40, a yy oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00 do 30.
2. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady i
standardy kszta³towania zabudowy terenów zabudowy, polegaj¹ce na zakazie stosowania w budynkach wzniesionych na
tych terenach, a tak¿e  w wyniku zmian wprowadzonych
termorenowacj¹ lub innymi dzia³aniami budowlanymi i remontowymi  w budynkach istniej¹cych na tych terenach,
nastêpuj¹cych uzupe³niaj¹cych kolorów elewacji, z zastrze¿eniem ust. 3 i ust. 4:
1) wed³ug kolorystyki RAL ¿ó³ci i pochodnych oznaczonych
numerami 1026, 2005, 2007,
2) wed³ug kolorystyki RAL czerwieni i pochodnych oznaczonych numerami 3014, 3015, 3017, 3018, 3024, 3026, 4003,
4010,
3) wed³ug kolorystyki RAL fioletów i pochodnych oznaczonych numerami 4001, 4003, 4005, 4006, 4008,
4) wed³ug kolorystyki NCS czerwieni, fioletów i pochodnych
oznaczonych numerami w serii S 05xx-RyyB, gdzie xx
oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie barw
w przedziale od 00 do 90, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 00
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 10xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 05 do 60, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 90, dalej oznaczonych numerami w serii S 20xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 05 do 65, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 30xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 10 do 55, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 40xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 30 do 50, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60, dalej oznaczonych numerami w serii S 50xx-RyyB,
gdzie xx oznacza cyfry arabskie odpowiadaj¹ce grupie
barw w przedziale od 20 do 40, a yy oznacza cyfry arabskie
odpowiadaj¹ce odcieniom tonalnym w przedziale od 30
do 60.
3. Zezwala siê na stosowanie bez ograniczeñ naturalnych
kolorów materia³ów budowlanych, o ile ich barwa nie bêdzie
zmieniana pow³okami malarskimi, tynkarskimi b¹d innymi,
zakrywaj¹cymi naturalny kolor materia³u, a materia³ ten jest
dozwolony do stosowania w przepisach niniejszej uchwa³y.
4. Dla koloru nie wystêpuj¹cego w standardach kolorystyki RAL i NCS obowi¹zuje dopasowanie do najbli¿szego
odpowiednika i zastosowanie do tego koloru odpowiadaj¹cych zapisów niniejszej uchwa³y.
5. Na obszarze opracowania wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne, które podlegaj¹ ochronie, w szczególnoci
polegaj¹cej na:
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1) koniecznoci uzgodnieñ dokumentacji z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, poprzedzaj¹cych wykonanie
robót budowlanych na tych obszarach,
2) nakazie uzgodnienia wyprzedzaj¹co przed podjêciem prac
budowlanych, zakresu i formy sprawowania nadzoru archeologicznego, a tak¿e ewentualnej realizacji stosownych badañ, zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
3) zapewnieniu warunków podmiotom wyznaczonym do
prowadzenia czynnoci okrelonych w pkt 2,
4) mo¿liwoci realizacji zadañ wymaganych w ustawie z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).
6. Ustala siê obowi¹zek uzyskania pozytywnej opinii
w³aciwych organów wojskowych odnonie budowy lub
monta¿u nadajników lub przekaników radiowych, telekomunikacyjnych, a tak¿e masztów wszelkiego rodzaju.

ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej

§21. Na obszarze objêtym uchwa³¹ wyznacza siê nastêpuj¹ce przestrzenie publiczne:
1) plac stanowi¹cy strefê przedpola g³ównego budynku
lotniska.
§22. Nakazuje siê pozostawienie przestrzeni publicznych
jako obszarów ogólnodostêpnych.
§23. Dopuszcza siê realizacjê chodników i innych elementów ci¹gów pieszych, po obwodzie zewnêtrznym przestrzeni
publicznej, a tak¿e wewn¹trz wed³ug potrzeb.
§24. 1. Dopuszcza siê czasowe zajmowanie chodników
i placów przez sprzêt, reklamy, urz¹dzenia i aran¿acje, pod
warunkiem spe³nienia przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa po¿arowego, komunikacji,
dostêpu do nieruchomoci, a tak¿e pod warunkiem zapewnienia mo¿liwoci swobodnego ruchu osób niepe³nosprawnych
i odleg³oci od krawê¿nika przyleg³ej jezdni co najmniej 0,6 m.
2. Dopuszcza siê trwa³e sytuowanie na chodnikach
i placach  sprzêtu, reklam, urz¹dzeñ i aran¿acji, których
zainstalowanie wi¹¿e siê z publicznym u¿ytkowaniem przestrzeni i jest integralnie zwi¹zane z ma³¹ architektur¹ lub
wystrojem obiektów publicznych, takich jak przystanek autobusowy, kiosk, wiata, scena otwarta, i analogicznych do
wymienionych w ust. 3, pod warunkiem spe³nienia przepisów
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa po¿arowego, komunikacji, dostêpu do nieruchomoci, a tak¿e pod
warunkiem zapewnienia mo¿liwoci swobodnego ruchu osób
niepe³nosprawnych i odleg³oci od krawê¿nika przyleg³ej
jezdni co najmniej 1,0 m.
3. Do elementów ma³ej architektury, dopuszczonych do
zlokalizowania na obszarze przestrzeni publicznej, nale¿¹ w

szczególnoci ³awki, kosze na odpady, donice, misy, a tak¿e
tablice upamiêtniaj¹ce i pomniki.
§25. Dopuszcza siê realizacjê uk³adów i konfiguracji posadzkarskich.
§26. Obowi¹zuje bezwzglêdna preferencja ruchu pieszego w stosunku do ruchu ko³owego.
§27. Dopuszcza siê na obszarze przestrzeni publicznych
organizacjê i prowadzenie czasowych imprez i spotkañ spo³ecznych.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§28. 1. Ustala siê parametry zabudowy dla poszczególnych terenów objêtych obszarem opracowania, dla wysokoci obiektów budowlanych, na nie wiêcej ni¿ 5 kondygnacji.
2. Ustala siê parametry zabudowy dla poszczególnych
terenów objêtych obszarem opracowania, dla wysokoci
obiektów budowlanych, na nie wiêcej ni¿ 25,0 m dla obiektów
bezporednio zwi¹zanych z funkcj¹ lotniska, stanowi¹cych jej
integralne sk³adniki.
3. Ustala siê parametry zabudowy dla poszczególnych
terenów objêtych obszarem opracowania, dla wysokoci
obiektów budowlanych, na nie wiêcej ni¿ 10,0 m dla obiektów
nie zwi¹zanych bezporednio z funkcj¹ lotniska.
4. Ustala siê redni¹ intensywnoæ zabudowy dla terenów UL.
ROZDZIA£ VII
Sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie
na podstawie przepisów odrêbnych
Nie ustala siê.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady scalania
i podzia³u nieruchomoci
§29. Nie ustala siê warunków dotycz¹cych scalania nieruchomoci.
§30. 1. Ustala siê zasady i warunki podzia³u nieruchomoci, polegaj¹ce na:
1) dopuszczeniu wyznaczania dzia³ek o minimalnej powierzchni 3.000 m2 dla celów realizacji dowolnej funkcji uzupe³niaj¹cej,
2) obowi¹zku wyznaczania dzia³ek o minimalnej powierzchni
500 m2 dla celów realizacji przestrzeni publicznych,
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3) zakazie takiego wydzielania nieruchomoci, którego skutki
mog¹ powodowaæ utrudnienie lub uniemo¿liwienie realizacji planowanej infrastruktury lotniskowej, a tak¿e jej
potencjalnej przysz³ej rozbudowy, przy czym stwierdzenie
o nie powodowaniu wymienionych skutków winno byæ
podejmowane przez organ nadzoruj¹cy ruch lotniczy, a w
razie braku stanowiska tego organu  przez w³aciwy
organ samorz¹du lokalnego.
2. Ustala siê dla wyznaczania terenów komunikacji
i transportu drogowego zasady i warunki polegaj¹ce na:
1) dopuszczeniu wyznaczania minimalnej szerokoci 15,0 m
jako pó³nocnego pasa poszerzenia drogi przebiegaj¹cej na
po³udnie od obszaru opracowania, dla uzyskania przez ni¹
docelowej klasy G,
2) dopuszczeniu wyznaczania minimalnej szerokoci 12,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych dla terenów wyznaczonych
dla dróg wewnêtrznych transportu drogowego na terenie
UL.
§31. Dopuszcza siê wydzielanie z terenu o innej funkcji
obszarów przeznaczonych pod komunikacjê i transport drogowy, w tym dróg wewnêtrznych, w taki sposób, ¿e w wyniku
tego podzia³u mog¹ powstaæ dzia³ki o powierzchniach mniejszych ni¿ okrelone w par. 30, ust. 1, z zastrze¿eniem, ¿e dla
dzia³ek o mniejszej powierzchni obowi¹zuje  odpowiednio 
zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych (w odniesieniu
do zapisów pkt 1) oraz zakaz lokalizowania i realizacji przestrzeni publicznych (w odniesieniu do zapisów pkt 2).
§32. Dopuszcza siê wydzielanie z terenu o innej funkcji
dzia³ek przeznaczonych pod realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
miejskiej, w szczególnoci urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
urz¹dzeñ ciep³owniczych i innych, o powierzchniach okrelonych przez w³aciwego gestora sieci, z zastrze¿eniami analogicznymi, jak w par. 31.
ROZDZIA£ IX

2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wspólnego koordynowania dzia³añ, przy czym organ zarz¹dzaj¹cy
i kontroluj¹cy ruch lotniczy ma w tym wzglêdzie rolê wiod¹c¹.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§35. Na obszarze opracowania ustala siê warunki, zasady
i standardy kszta³towania zagospodarowania terenu dla terenów komunikacji i transportu drogowego KG, polegaj¹ce na:
1) wyznaczaniu przebiegów dróg publicznych i ci¹gów
pieszo-jezdnych w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo,
poprzez dopuszczenie zastosowania elementów i urz¹dzeñ spowalniaj¹cych ruch,
2) dopuszczeniu prowadzenia infrastruktury technicznej
w pasie drogi dla terenów KG.
§36. Ustala siê warunki, zasady i standardy kszta³towania
obs³ugi komunikacyjnej w zakresie wyznaczania miejsc
parkingowych, polegaj¹ce na:
1) nakazie wyznaczania co najmniej dwóch miejsc parkingowych przypadaj¹cych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektów trwale po³¹czonych z gruntem, w tym co najmniej jedno miejsce parkingowe dla osób niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2, lecz co najmniej dwa miejsca dla
osób niepe³nosprawnych, o ile obiekty te s³u¿¹ podstawowej funkcji lotniska,
2) nakazie wyznaczania co najmniej czterech miejsc parkingowych przypadaj¹cych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektów trwale po³¹czonych z gruntem, w tym co najmniej jedno miejsce parkingowe dla osób niepe³nosprawnych na ka¿de 500 m2, lecz co najmniej dwa miejsca dla
osób niepe³nosprawnych, o ile obiekty te nie s³u¿¹ podstawowej funkcji lotniska,

Szczególne warunki zagospodarowania
terenu oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu

3) dopuszczeniu wyznaczania zespo³ów lub indywidualnych
miejsc parkingowych, z zachowaniem ewentualnych
innych warunków okrelonych w niniejszej uchwale,

§33. 1. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania wszystkich
projektów realizowanych na obszarze opracowania  z w³aciwymi organami zarz¹dzaj¹cymi i kontroluj¹cymi ruch lotniczy, a tak¿e z w³adzami gminy.

4) dopuszczeniu wznoszenia budynków mieszcz¹cych miejsca parkingowe w podziemiu oraz na kondygnacjach
nadziemnych,

2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, wymaga pozytywnego uzgodnienia, które warunkuje mo¿liwoæ realizacji
okrelonej inwestycji.
§34. 1. Organ zarz¹dzaj¹cy i kontroluj¹cy ruch lotniczy,
a tak¿e w³adze gminy, s¹ zobowi¹zane realizowaæ, monitorowaæ i odpowiadaæ za w³aciwe parametry zagospodarowania
terenu na obszarze opracowania, w sposób zapewniaj¹cy
utrzymanie warunków ochrony rodowiska, w szczególnoci
przyrody o¿ywionej, w kontekcie aspektów migracji organizmów ¿ywych, bezpieczeñstwa ludzi i zwierz¹t, w odniesieniu
do ruchu lotniczego.

5) dopuszczeniu lokalizacji miejsc parkingowych dla pojazdów ciê¿arowych w iloci wed³ug potrzeb na obszarze
opracowania, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§37. 1. Na obszarze opracowania ustala siê zasady
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na
dopuszczeniu:
1) zasilania w ciep³o budynków z indywidualnych kot³owni
na gaz lub olej opa³owy lekki, wzglêdnie tak¿e z ciep³oci¹gu gminnego, z dopuszczeniem zasad okrelonych w pkt
2 i pkt 3,
2) zasilania w ciep³o budynków tak¿e z indywidualnych
kot³owni na olej opa³owy ciê¿ki lub gaz p³ynny, o ile
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zastosowanie takiego ród³a dopuszczaj¹ stosowne przepisy,
3) zasilania w ciep³o budynków tak¿e z odnawialnych róde³
energii, traktowanych jako zasilanie ca³kowite lub wspomaganie zasilania w ciep³o,
4) zaopatrzenia w wodê z istniej¹cej i projektowanej sieci
wodoci¹gowej,
5) odprowadzania cieków sanitarnych i technologicznych
z terenów zabudowy do gminnej sieci kanalizacyjnej, przy
czym w odniesieniu do cieków technologicznych obowi¹zuje ich neutralizacja przed wprowadzeniem do sieci, to
jest zobojêtnienie sk³adu przez doprowadzenie zawartoci
zanieczyszczeñ do poziomów okrelonych przepisami oraz
stanowiskiem gestora sieci kanalizacyjnej,
6) odprowadzania cieków sanitarnych z obiektów i urz¹dzeñ
bezporednio zwi¹zanych z infrastruktur¹ lotniskow¹ do
gminnej sieci kanalizacyjnej, wzglêdnie  o ile sieci kanalizacyjnej brakuje  do zbiorników szczelnych, o ile zbiorniki te posiadaæ bêd¹ stosowne atesty,
7) odprowadzania cieków technologicznych z obiektów
i urz¹dzeñ bezporednio zwi¹zanych z infrastruktur¹ lotniskow¹ do gminnej sieci kanalizacyjnej, wzglêdnie  o ile
sieci kanalizacyjnej brakuje  do zbiorników szczelnych,
o ile zbiorniki te posiadaæ bêd¹ stosowne atesty, z zastrze¿eniem, ¿e cieki te w ka¿dym przypadku  to jest przed
wprowadzeniem do sieci lub przed wprowadzeniem do
zbiornika szczelnego  winny byæ neutralizowane, to jest
zobojêtniane co do sk³adu przez doprowadzenie zawartoci zanieczyszczeñ do poziomów okrelonych przepisami
oraz stanowiskiem gestora sieci kanalizacyjnej,
8) odprowadzania wód opadowych z obszaru lotniska do
kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo,
9) odprowadzania podczyszczonych wód opadowych z pozosta³ych obszarów, na których zezwolono na budowê budynków, a tak¿e z terenów komunikacji i transportu drogowego oraz terenów obs³ugi komunikacji i transportu
drogowego  do kanalizacji deszczowej,
10) zasilania w energiê elektryczn¹ ze stacji transformatorowych, zgodnie ze wskazaniami gestora sieci infrastruktury
elektroenergetycznej,
11) realizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cego na
budowie stacji transformatorowych, linii sieci zasilaj¹cych
obiekty, zgodnie z zapisami uchwa³y, na podstawie warunków i wskazañ gestora sieci infrastruktury, na terenach
wskazanych przez tego gestora lub w³aciwy urz¹d,
12) realizacji obiektów infrastruktury miejskiej, w tym elektroenergetycznej, bez koniecznoci respektowania linii zabudowy,
13) gospodarowania odpadami sta³ymi zgodnie z ustalonymi
odrêbn¹ uchwa³¹ zasadami utrzymania porz¹dku i czystoci na obszarze gminy Jarocin oraz sytuowania nowo
lokalizowanego miejsca gromadzenia odpadów sta³ych w
sposób umo¿liwiaj¹cy swobodny dostêp s³u¿b z terenu
ogólnodostêpnego, z nakazem realizacji segregacji odpadów na terenie UL,

14) wyznaczania wraz z ci¹gami infrastruktury technicznej
odpowiadaj¹cych im stref ochrony, zgodnie z aktualnymi
przepisami.
2. Na obszarze opracowania ustala siê zasady prowadzenia ci¹gów infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na dopuszczeniu:
1) wyznaczania ci¹gów sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych tereny komunikacji i transportu drogowego, tereny przestrzeni publicznych, z zachowaniem zasad wyznaczania przebiegów tych sieci okrelonych odrêbnymi przepisami, z uwzglêdnieniem pkt 2,
2) wyznaczania ci¹gów sieci infrastruktury technicznej na
innych terenach, o ile nie stoi to w sprzecznoci z przepisami prawa, a tak¿e, o ile w³aciciele i posiadaj¹cy tytu³
prawny do nieruchomoci, na których maj¹ byæ zlokalizowane ci¹gi, wyra¿¹ pisemn¹ zgodê na prowadzenie takich
ci¹gów,
3) lokalizowania przy³¹czy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, najdogodniej w miejscach dostêpnych przez odpowiednie s³u¿by z terenu ogólnodostêpnego.
3. Na obszarze opracowania ustala siê zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na zakazie:
1) stosowania zbiorników szczelnych na nieczystoci ciek³e,
wykonywanych na budowie,
2) realizowania oczyszczalni cieków, w tym tak¿e lokalnych
oczyszczalni cieków, jako urz¹dzeñ lub kompleksów s³u¿¹cych do odprowadzania cieków sanitarnych i technologicznych na terenie UL,
3) realizowania infrastruktury elektroenergetycznej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy, utrudniaj¹cy lub powoduj¹cy obni¿enie bezpieczeñstwa ruchu lotniczego, a tak¿e uniemo¿liwiaj¹cy lub utrudniaj¹cy rozbudowê przysz³ej infrastruktury lotniskowej na ca³ym terenie UL (linie napowietrzne).
4. Na obszarze opracowania ustala siê zasady u¿ytkowania infrastruktury technicznej, polegaj¹ce na:
1) nakazie wystêpowania o okrelenie warunków wykonania
elementów infrastruktury ka¿dorazowo do w³aciwego
zarz¹dcy lub gestora sieci infrastruktury, której okrelone
dzia³anie dotyczy,
2) nakazie wystêpowania o okrelenie warunków usuniêcia
kolizji z istniej¹cymi elementami infrastruktury ka¿dorazowo do w³aciwego zarz¹dcy lub gestora sieci infrastruktury, którego infrastruktury okrelona kolizja dotyczy,
3) nakazie uzgadniania przebiegów nowo projektowanych i
wykonywanych sieci infrastruktury ka¿dorazowo z w³aciwym zarz¹dc¹ lub gestorem sieci infrastruktury.
ROZDZIA£ XI
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
§38. Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie obszaru zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami).

nie mniejszej ni¿ 60% ³¹cznej powierzchni elewacji budynku, wybranych sporód wymienionych:

§39. Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie obszaru, dla którego wydano prawomocn¹ decyzjê o pozwoleniu na budowê przed wejciem w ¿ycie zapisów niniejszej
uchwa³y, na cele budowy w tej decyzji okrelone, jednak przez
czas nie d³u¿szy ni¿ okrelony w pozwoleniu na budowê, a o
ile takiego okrelenia brak, na czas nie d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce.

-

beton architektoniczny elewacyjny,

-

ceg³a elewacyjna, w tym ceg³a klinkierowa,

-

ok³adziny modu³owe ceramiczne,

-

ok³adziny z kamienia naturalnego,

-

ok³adziny aluminiowe lub stalowe na rusztach dystansowych, z wy³¹czeniem blach trapezowych, kaset i p³yt
warstwowych,

-

fasad aluminiowo-szklanych, stalowo-szklanych lub
szklenia strukturalnego,

-

systemy drewnianych ok³adzin elewacyjnych,

§40. Dopuszcza siê wznoszenie tymczasowych obiektów
budowlanych na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, pod warunkiem, ¿e
obiekt taki nie jest przeznaczony na cele mieszkalne, a tak¿e,
¿e spe³nia wymagania odrêbnych przepisów stawiane danego typu obiektom w zakresie bezpieczeñstwa, warunków
sanitarno-higienicznych, warunków ochrony ppo¿.
§41. Dopuszcza siê wznoszenie tymczasowych obiektów
budowlanych na terenach nie przeznaczonych pod zainwestowanie, na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, pod warunkiem,
¿e obiekt taki nie jest przeznaczony na pobyt sta³y lub cele
mieszkalne, a tak¿e, ¿e spe³nia wymagania odrêbnych przepisów stawiane danego typu obiektom w zakresie bezpieczeñstwa, warunków sanitarno-higienicznych, warunków ochrony
ppo¿..
§42. 1. Zakazuje siê wznoszenia tymczasowych ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 3,0 m, jeli s¹ to ogrodzenia nie s³u¿¹ce
zabezpieczeniu placu budowy.
2. Zakazuje siê wznoszenia tymczasowych ogrodzeñ o
stopniu a¿urowoci ca³kowitej nie mniejszym ni¿ 40%, jeli s¹
to ogrodzenia nie s³u¿¹ce zabezpieczeniu placu budowy.

przy czym zapis powy¿szy dotyczy ka¿dej elewacji
z osobna, z wy³¹czeniem elewacji ulegaj¹cych zakryciu
w zabudowie zwartej,
2) zastosowania na elewacji budynków o charakterze magazynowym lub gospodarczym  dla zapewnienia w³aciwej
jakoci architektonicznej  szlachetnych materia³ów elewacyjnych, w iloci nie mniejszej ni¿ 25% ³¹cznej powierzchni elewacji budynku, wybranych sporód wymienionych:
-

beton architektoniczny elewacyjny,

-

ceg³a elewacyjna, w tym ceg³a klinkierowa,

-

ok³adziny modu³owe ceramiczne,

-

ok³adziny z kamienia naturalnego,

-

ok³adziny aluminiowe lub stalowe na rusztach dystansowych, z wy³¹czeniem blach trapezowych, kaset i p³yt
warstwowych,

-

fasad aluminiowo-szklanych, stalowo-szklanych lub
szklenia strukturalnego,

-

systemy drewnianych ok³adzin elewacyjnych,

DZIA£ IV
Przepisy Szczegó³owe
ROZDZIA£ XII
Tereny zabudowy
§43. 1. Na terenach us³ug i aktywnoci powi¹zanych
z funkcjonowaniem ruchu i transportu lotniczego, oznaczonych 1UL na Rysunku Planu, ustala siê minimalny wskanik
powierzchni biologicznie czynnej na 30%.
2. Ustala siê dopuszczenie:
1) stosowania dowolnej geometrii dachów, w tym dachów
p³askich lub stromych, dla budynków realizuj¹cych podstawow¹ funkcjê lotniska,
2) stosowania dowolnej geometrii dachów, w tym jedynie
dachów p³askich, dla budynków realizuj¹cych uzupe³niaj¹c¹ funkcjê lotniska.
3. Ustala siê nakaz:
1) zastosowania na elewacji budynków o charakterze us³ugowym  dla zapewnienia w³aciwej jakoci architektonicznej  szlachetnych materia³ów elewacyjnych, w iloci

przy czym zapis powy¿szy dotyczy ka¿dej elewacji z osobna, z wy³¹czeniem elewacji ulegaj¹cych zakryciu w zabudowie
zwartej.
4. Dopuszcza siê zespo³y budynków z³o¿one z czêci
po³o¿onych na równych lub ró¿nych poziomach, z których
ka¿da czêæ z osobna musi spe³niaæ warunki okrelone
niniejsz¹ uchwa³¹.
5. Dla zespo³ów budynków, o których mowa w ust. 4,
obowi¹zuje zachowanie pe³nej dostêpnoci dla osób niepe³nosprawnych.
6. Dla ka¿dej inwestycji realizowanej na terenie UL
obowi¹zuje uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoruj¹cego ruch lotniczy, a w razie braku stanowiska tego organu
 pozytywnej opinii w³aciwego organu samorz¹du lokalnego
dla lokalizacji ka¿dego obiektu budowlanego, która to opinia
wydawana jest:
1) na podstawie wniosku zawieraj¹cego opis przedsiêwziêcia  dla dróg komunikacji i transportu ko³owego,
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z za³¹cznikiem w postaci kopii mapy zasadniczej ukazuj¹cej lokalizacjê inwestycji,

od strony po³udniowej  drogi publicznej, dla jej docelowego ukszta³towania jako drogi odpowiadaj¹cej klasie G,

2) na podstawie wniosku zawieraj¹cego opis przedsiêwziêcia  dla ci¹gów infrastruktury, z za³¹cznikiem w postaci
kopii mapy zasadniczej ukazuj¹cej lokalizacjê inwestycji,

3) dopuszczenie prowadzenia ci¹gów infrastruktury technicznej.

3) na podstawie wniosku zawieraj¹cego szczegó³owy opis
przedsiêwziêcia oraz koncepcjê  dla wszystkich pozosta³ych obiektów, z za³¹cznikiem w postaci kopii mapy zasadniczej ukazuj¹cej lokalizacjê inwestycji.

ROZDZIA£ XIII
Tereny komunikacji i transportu drogowego

§44. 1. Na terenach komunikacji i transportu drogowego, oznaczonych 1KG na Rysunku Planu, ustala siê:

2. Na terenach komunikacji i transportu drogowego,
oznaczonych 1KG na Rysunku Planu, ustala siê zakaz nasadzeñ zieleni wysokiej.
DZIA£ V
Przepisy koñcowe
§45. Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala siê stawkê 15% s³u¿¹c¹
naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na
podstawie niniejszej uchwa³y.

1) nakaz pozostawienia terenów jako obszarów ogólnodostêpnych, s³u¿¹cych celom komunikacji ko³owej, ko³owej
i pieszej lub ko³owej, pieszej i rowerowej,

§46. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.

2) wyznaczenie pasów komunikacji i transportu drogowego
dla rozbudowy istniej¹cej poza obszarem opracowania 

§47. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jaros³aw £ukasiewicz
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XV/164/2007
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 31 padziernika 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRÊBACH GEODEZYJNYCH SIEDLEMIN I GOLINA, GMINA JAROCIN
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i
Golina, gmina Jarocin, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) by³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w dniach od 5 lipca 2007 r. do 27 lipca 2007 r., dnia
13 lipca 2007 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi
w tym projekcie rozwi¹zaniami, natomiast uwagi do tego
projektu by³y przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2007 r.
1. W ustawowym terminie wp³ynê³a jedna uwaga, z³o¿ona
przez reprezentanta Agencji Nieruchomoci Rolnych 
Oddzia³ Terenowy w Poznaniu, sygn. SGZ-4210-157/KC/

07/5888 z dnia 25 lipca 2007 r., przy czym Burmistrz
Jarocina rozpatrzy³ z³o¿on¹ uwagê nie uwzglêdniaj¹c jej.
2. Uwaga do projektu planu miejscowego, o której mowa w
pkt 1, dotyczy kwestionowania przez stronê wnosz¹c¹
uwagê przeznaczenia terenów na cele infrastruktury lotniskowej.
3. Rada Miejska w Jarocinie po rozpoznaniu uwagi nie
korzysta z uprawnieñ przewidzianych w art. 19, ust. 1
cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest nie stwierdza koniecznoci uwzglêdnienia uwagi do planu.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XV/164/2007
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 31 padziernika 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrêbach geodezyjnych
Siedlemin i Golina, gmina Jarocin

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OBSZARZE OBJÊTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRÊBACH GEODEZYJNYCH SIEDLEMIN I GOLINA, GMINA JAROCIN
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie podejmuje rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w odniesieniu
do obszaru objêtego uchwa³¹.

2. W zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin, wystêpuje koniecznoæ realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a tak¿e dróg publicznych.

1. Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest obecnie terenem rolnym, czêciowo
u¿ytkowanym na cele upraw polowych, przy czym brakuje
sieci infrastruktury technicznej. Dla realizacji przewidzianego planem zagospodarowania konieczna bêdzie budowa sieci infrastruktury doprowadzaj¹cej media do przedmiotowych terenów.

3. Przewiduje siê w odniesieniu do sieci i urz¹dzeñ systemu
wodoci¹gowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej budowê nowych elementów sieci infrastruktury sanitarnej, w
zgodzie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania cieków.
4. Inwestycje, o których mowa w punkcie 3, realizowane
bêd¹ przez w³acicieli sieci.
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643
UCHWA£A Nr X/60/2007 RADY GMINY W GRANOWIE
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie: Ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Granowo na rok 2008, a tak¿e wysokoci
oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U z 2006 r. Nr
97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007
r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) w uzgodnieniu
ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, Rada
Gminy w Granowie uchwala Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Granowo na rok 2008.
ROZDZIA£ I
Przepisy wstêpne
§1. 1. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe
warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku za wys³ugê lat

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 nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku
lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o
w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny

2) dodatku motywacyjnego

4) dodatku za warunki pracy

§3. 1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden
etat nauczyciela stanowi 2,5% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 5% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6) dodatku mieszkaniowego

3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê procentowo na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy.

3) dodatku funkcyjnego

7) dodatku wiejskiego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Granowo.
2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to ka¿d¹ szko³ê podstawow¹,
gimnazjum albo przedszkole,
2) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach.
3) ustawie - rozumie siê przez to Kartê Nauczyciela
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§2. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które 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
w skutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania

4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznawania uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w pkt 6, ustala dyrektor.
5. Dodatek motywacyjny nauczyciel mo¿e otrzymaæ po
przepracowaniu w szkole, przedszkolu ca³ego poprzedniego
roku szkolnego.
6. Warunkiem przyznania nauczycielskiego 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,
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c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, 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.
7. Dodatek przyznaje dyrektor w formie pisemnej, kopiê
decyzji nale¿y w³¹czyæ do akt osobowych nauczyciela.
§4. 1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden
etat dyrektora i wicedyrektora stanowi 15% osobistej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, pe³ni¹cego w/w
funkcje.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora i wicedyrektora nie
mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê procentowo na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 12
miesiêcy, a decyzjê wydaje siê na pimie.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz
okres jego przyznawania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w pkt 5, ustala Wójt.
Dla wicedyrektorów odpowiednio dyrektor szko³y.
5. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom i wicedyrektorom:

1) Dyrektor ponosi odpowiedzialnoæ za dydaktyczny poziom
szko³y, a w celu jego osi¹gniêcia:
a) zapewnia bogat¹ gamê zajêæ pozalekcyjnych,
b) umo¿liwia dzieciom udzia³ w konkursach,
c) organizuje wyjazdy na zawody,
d) prowadzi odpowiedni¹ politykê kadrow¹, zapewniaj¹c¹ placówce wszechstronnie i wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹.
2) Proponuje atrakcyjne sposoby realizacji programu wychowawczego.
3) Dba o samokszta³cenie.
4) Kieruje dzia³alnoci¹ placówki, zapewniaj¹c jej wysoki
poziom organizacyjny.
5) Godnie reprezentuje placówkê na zewn¹trz.
6) Dba o promocjê placówki.
7) Integruje rodowisko lokalne, poprzez blisk¹ wspó³pracê
z Rad¹ Rodziców i organizacjami spo³ecznymi.
8) Zabiega, o wspó³pracowników, sojuszników lub przyjació³
placówki do realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych.
9) Prawid³owo gospodaruje rodkami finansowymi.
10) Dba o powierzone mienie spo³eczne, utrzymuj¹c je w
dobrym stanie, realizuj¹c w³asny plan prowadzenia prac
remontowo- modernizacyjnych.
11) Przestrzega przepisów BHP i przeciwpo¿arowych.
12) Sprawuj¹c nadzór pedagogiczny, motywuje i pomaga
nauczycielowi w rozwoju zawodowym oraz wp³ywa na
podnoszenie poziomu dydaktycznego szko³y.
§5. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przys³uguje,
je¿eli nauczyciel:
a) przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, wychowawczym lub bezp³atnym,
b) jest nieobecny w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego
powy¿ej 35 dni, liczonych w okresie obejmuj¹cym czas
ostatniej wydanej decyzji w sprawie zwiêkszenia stawki
dodatku motywacyjnego,
c) otrzyma³ karê porz¹dkow¹ z art. 108 Kodeksu Pracy.
2. Dodatek motywacyjny zostaje wstrzymany z pierwszym
dniem nastêpnego miesi¹ca, po powstaniu warunków do jego
wstrzymania i mo¿e zostaæ ponownie przyznany nie wczeniej
ni¿ po up³ywie jednego okresu, na jaki by³ przyznany.
ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli.
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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Podane w tabeli wide³ki procentowe odnosz¹ siê do
redniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego,
o którym mowa w art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela.

9. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego w granicach okrelonych tabel¹ ustala dla dyrektorów Wójt, dla wicedyrektorów
dyrektor.

ROZDZIA£ V

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesi¹ca, po up³ywie
jednomiesiêcznego pe³nienia obowi¹zków i wygasa z l dniem
miesi¹ca, nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u - 1%
2) powierzenia:
-

wychowawstwa klasy w szko³ach - 2,2%

-

wychowawstwa klasy w przedszkolach - 2,2%

3) powierzenia funkcji nauczyciela - doradcy metodycznego
- 2 - 15%
redniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego,
o którym mowa w art. 30 ust 4 Karty Nauczyciela.
5. Przy ustalaniu wysokoci dodatków funkcyjnych bierze
siê pod uwagê liczbê dzieci, oddzia³ów, liczbê pracowników,
liczbê kadry kierowniczej, warunki organizacyjne placówki,
stan techniczny i liczbê budynków.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych nauczycielowi przys³uguj¹ wszystkie.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w który nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie
nast¹pi³o od l dnia miesi¹ca, to od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) zaprzestania pe³nienia obowi¹zków z innych powodów.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doranych zastêpstw
§7. 1. W przypadkach okrelonych w Karcie Nauczyciela,
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zgodne z ustaw¹.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ realizowanego przez nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, rozliczane w systemie
tygodniowym, 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
(p³atne tylko za godziny w dni pracy),
- usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
- opieki nad chorym dzieckiem lub cz³onkiem rodziny,
- dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z takich przyczyn
jak:
1) zawieszenie zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) choroba ucznia nauczanego indywidualnie, trwaj¹ca nie
d³u¿ej ni¿ 7 dni,
4) rekolekcje,
5) udzia³ nauczyciela w konferencji metodycznej, szkoleniu,
kursach, na które nauczyciel zosta³ skierowany przez pracodawcê,
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6) Dzieñ Edukacji Narodowej,
7) rozpoczêcie i zakoñczenie roku szkolnego,
8) zwolnieñ wynikaj¹cych z innych aktów prawnych, traktuje
siê jako godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy 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 wymiar zajêæ okrelony w Karcie 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.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatków za
warunki pracy.
7. Przydzielenie godzin doranych zastêpstw powinno
zapewniæ realizacjê programu nauczania.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VI
Dodatki za warunki pracy.
§8. 1. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cy podstawê do przyznania dodatku z tego tytu³u
okrela §8 i §9 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 stycznia 2005r. 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 2005 r. ze zm.).
2. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿liwych
warunkach przys³uguj¹ z tego tytu³u dodatki za warunki
pracy.
3. Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê prowadzenie zajêæ, o których mowa w §8 rozporz¹dzenia wymienionego w ust. 1.
4. Za prace w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ, o których mowa w §9 rozporz¹dzenia wymienionego w ust 1.
5. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje:
1) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rehabilitacyjno
- wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim, w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach specjalnych oraz indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych zajêcia
w klasach ³¹czonych w wysokoci 10% wynagrodzenia
zasadniczego, za ka¿d¹ godzinê.
6. Wysokoæ dodatków za uci¹¿liwe warunki pracy,
wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.
7. Dodatki wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego
przez nauczycieli, w tym pe³ni¹cych funkcje kierownicze,
obowi¹zuj¹cego pensum w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych.
8. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa
w ust. 3 i 4 nauczycielowi przys³uguje jeden, korzystniejszy
dodatek.
ROZDZIA£ VII
Dodatek mieszkaniowy
§9. 1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w szko³ach na terenie gminy Granowo, prowadzonych przez gminê Granowo, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
miesiêcznie, zale¿na jest od liczby cz³onków rodziny i wynosi:
- 0,6% dla 1 osoby
- 0,9% dla 2 - 3 osób
- 1,2% dla 4 i wiêcej osób
redniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego
o którym mowa w art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela.
3. 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.
4. 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.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego,
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4) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, (okresowe) s³u¿by wojskowej: w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym by³a zawarta
umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê
nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta.
6. Nauczycielowi przyznaje siê dodatek mieszkaniowy na
jego wniosek, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w
ust. 3 na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Wójt Gminy.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest miesiêcznie
z góry.
ROZDZIA£ VIII
Dodatek wiejski
§10. Dodatek wiejski przys³uguje na zasadach zgodnych
z ustaw¹.

ROZDZIA£ IX
Przepisy koñcowe
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Traci moc uchwa³a Nr IV/25/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Granowo na rok 2007, a tak¿e wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia nauczycieli
w roku 2008, od dnia 1 stycznia.
Powy¿szy Regulamin wynagradzania nauczycieli opracowany na 2007r. zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkiem zawodowym
dzia³aj¹cym na terenie Gminy Granowo, którym jest Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Granowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak
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UCHWA£A Nr IX/80/2007 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art. 18a, 19
pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. z 2006
roku Nr 121 poz. 844 z póniejszymi zamianami), Rada Gminy
Miedzichowo uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na terenie gminy Miedzichowo op³atê
od posiadania psów.
§2. Roczna stawka op³aty wynosi 14,00 z³ od posiadania
jednego psa.

§3. 1. Op³ata od posiadania psa p³atna jest bez wezwania
do dnia 15 maja roku podatkowego.
2. Posiadacze psów, na których ci¹¿y obowi¹zek zap³aty
op³aty od posiadania psów, s¹ zobowi¹zani do zap³aty op³aty
u so³tysa, lub na rachunek Urzêdu Gminy BS Nowy Tomyl,
Nr konta 36 90580000 0000 0000 0013 0001
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty w formie inkasa.
4. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw.
5. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 50%
od zainkasowanej kwoty.
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§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo

Poz. 644. 645

polskiego i ma zastosowanie do op³at od posiadania psów
poczynaj¹c od 2008 roku.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Kolecki
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UCHWA£A Nr IX/82/2007 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: Sprostowania oczywistych omy³ek pisarskich w uchwale Nr VIII/62/2007 Rady Gminy
Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity opublikowany w 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz. 844
z póniejszymi zmianami)
§1. Rada Gminy Miedzichowo prostuje oczywiste omy³ki
pisarskie w uchwale Nr VIII/62/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku w ten sposób, ¿e:
1. W nazwie za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y w brzemieniu,,
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w §1 ust.
4 uchwa³y zastêpuje siê oznaczenie  §1 ust 4 oznaczeniem  §1 ust. 7

2. W nazwie za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y w brzmieniu Stawki
podatkowe dla pojazdów okrelonych w §1 ust. 8 uchwa³y zastêpuje siê oznaczenie §1 ust. 8 oznaczeniem  §1
ust. 14
3. W nazwie za³¹cznika Nr 3 do uchwa³y w brzmieniu
 Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w §1 ust.
10 uchwa³y zastêpuje siê oznaczenie  §1 ust. 10 oznaczeniem  §1 ust. 16
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Kolecki
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UCHWA£A Nr XVII/76/07 RADY GMINY SONIE
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w 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, ze zm) oraz art. 30 ust. 6, 10, i 10a i art. 54 ust. 7
w zwi¹zku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz art.
4, ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz.
2253) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulaminy okrelaj¹ce niektóre zasady
wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w owiatowych jednostkach organizacyjnych
na terenie Gminy Sonie dodatków do wynagrodzeñ:
1) Postanowienia wstêpne stanowi¹ za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;
2) Regulamin przyznawania dodatku za wys³ugê lat dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;
3) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y;
4) Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y;

7) Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do uchwa³y.
8) Wysokoæ i warunki wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu nagród
9) Postanowienie koñcowe stanowi¹ za³¹cznik nr 9.
§2. Uchwa³a ma zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr V/25/07Rady Gminy Sonie z dnia 27 lutego 2007
r.. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w 2007 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

5) Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y;

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sonie
() Krzysztof Bochen

6) Regulamin wynagradzania za godziny ponad wymiarowe
I dorane, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y;

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

POSTANOWIENIA WSTÊPNE
Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli zatrudnionych w szko³ach podstawowych, publicznych przedszkolach
i gimnazjach prowadzonych przez Gminê Sonie.
1. Regulamin okrela w szczególnoci:

3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw;
4) Wysokoæ i szczegó³owe zasady przyznawania oraz
wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) wysokoæ stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich
przyznawania;

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

2) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat;

1) regulaminie  rozumie siê przez to regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczy-
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cielom 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 ze zm.).
3) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy.
4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole - rozumie siê
przez to Gminê Sonie.
5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, zespó³ szkó³, gimnazjum dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Sonie.
6) dyrektorze  nale¿y rozumieæ dyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du terytorialnego o której mowa w pkt 1
postanowieñ wstêpnych.

7) nauczycielach bez bli¿szego okrelenia  rozumie siê przez
to nauczycieli o których mowa w pkt 1 postanowieñ
wstêpnych.
8) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y, placówki owiatowej od 01 wrzenia danego roku
do 31 sierpnia roku nastêpnego.
9) klasie  nale¿y przez to rozumieæ oddzia³ ,
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 w §1, pkt 1 rozporz¹dzenia,
12) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej  rozumie siê przez to
Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Soniach dzia³aj¹cej na terenie
Gminy Sonie.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepe³nym wymiarze
czasu pracy poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w czêci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile
postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
4. 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.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYS£UGI LAT DLA NAUCZYCIELI.
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 Nr 97, poz. 674 ze
zm.) oraz 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 a w szczególnoci:
1. 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.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej wysokoci tak¿e za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które 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
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Podstaw¹ do ustalenia sta¿u pracy, od którego uzale¿niona jest wysokoæ dodatku za wys³ugê lat stanowi¹ oryginalne dokumenty (wiadectwa pracy, ksi¹¿eczka wojskowa itp.), albo uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.
4. Ustalenia sta¿u pracy, od którego uzale¿niona jest wysokoæ dodatku za wys³ugê lat dokonuje dyrektor szko³y
zatrudniaj¹cy nauczyciela, a dla dyrektora Wójt Gminy
Sonie w formie pisemnej.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI
1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokoci zgodnej z uchwa³¹ bud¿etow¹ Gminy Sonie i wynosz¹cy
2,50% planowanych rodków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.
2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzale¿nione jest od przepracowania w szkole co najmniej
4 miesiêcy.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien
byæ zró¿nicowany w zale¿noci od spe³nienia kryteriów,
o których mowa w ust. 4.
4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela lub jego wysokoci uwzglêdnia siê:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów;
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ,
zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asn¹ edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych;
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;
5) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb,
w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc
socjaln¹;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych;
7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych;
8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi
instytucjami wspomagaj¹cymi;

13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.
5. Przy ustalaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dla
dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 4 i
odnosz¹cymi siê równie¿ do stanowiska dyrektora dodatek ró¿nicuje siê w zale¿noci od spe³nienia ni¿ej wymienionych kryteriów, a w szczególnoci:
1) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹, zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoci jej pracy;
2) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym szko³ê;
3) wspó³dzia³anie z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi;
4) osi¹gniêcia szko³y w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadañ, samokszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej;
7) zaanga¿owanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i ¿yczliwe za³atwianie spraw osobowych
pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych;
10) promocja szko³y na zewn¹trz.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony nie
krótszy ni¿ 4 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
7. Dodatek motywacyjny nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 2% i wy¿szy
ni¿ 10,0% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego
8. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków,
o których mowa w §6, dla nauczycieli ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy Sonie.
9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê w okresach miesiêcznych z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
10. Decyzjê o przyznaniu okrelonej stawki dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor otrzymuje w formie
pisemnej.
11. Dodatek motywacyjny nie ma charakteru roszczeniowego
i stanowi dodatkowe wyró¿nienie pracy nauczyciela
dyrektora placówki owiatowej. Dodatek mo¿e otrzymaæ
nauczyciel zatrudniony co najmniej w ½ obowiàzujàcego
czasu pracy.
12. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek
motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w
uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI
1. Nauczycielom, którym powierzono w owiatowych jednostkach organizacyjnych stanowisko kierownicze przys³uguje
dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli:
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redniego gwarantowanego przez pañstwo wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty w danym roku kalendarzowym.

st¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji
okrelonej w pkt 5, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala
Wójt Gminy, uwzglêdniaj¹c m.in. wielkoæ szko³y, jej
warunki organizacyjne, zmianowoæ, z³o¿onoæ zadañ
wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji kierowniczej, warunki
lokalowe, liczbê obiektów oraz wyników pracy szko³y.

9. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
lub funkcjê okrelon¹ w pkt 5 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. Wójt Gminy Sonie mo¿e podwy¿szyæ wysokoæ dodatku
funkcyjnego okrelonego w pkt 1 niniejszego regulaminu
w granicach posiadanych rodków.
4. Wysokoæ dodatków funkcyjnych osób wymienionych
w pkt 5 niniejszego za³. do regulaminu ustala dyrektor
w ramach przyznanych rodków na dany rok.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi,
któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy  w wysokoci 2%
b) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci 1%
-

redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Dodatek, o którym mowa w pkt 5 lit. b niniejszego
regulaminu przys³uguje za ka¿dego nauczyciela sta¿ystê
powierzonego opiece.
7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w pkt 1 nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w pkt 5 lit. b.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-

10. Dodatek funkcyjny zwi¹zany jest ze stanowiskiem, wykonywaniem zadañ wychowawcy klasy lub opiekuna sta¿u,
przys³uguje równie¿ osobie, której powierzono odpowiednie obowi¹zki w zastêpstwie innej osoby, jeli jej nieobecnoæ w pracy przekracza 2 miesi¹ce, z wyj¹tkiem wychowawcy klasy, któremu dodatek przys³uguje po 1 miesi¹cu.
11. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje 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 z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
12. Nauczycielom szkó³ podstawowych i gimnazjów przys³uguje dodatek za wychowawstwo klasy za ka¿dy przydzielony opiece wychowawczej oddzia³ szkolny niezale¿nie od
wymiaru zatrudnienia nauczyciela.
13. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WARUNKI PRACY
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 w ust. 1, uzale¿niona
jest od:
1) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
3. Nauczycielom przys³uguj¹ miesiêczne dodatki za trudne
warunki pracy:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych
zajêcia w klasach ³¹czonych przys³uguje dodatek
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 przys³uguje dodatek w wysokoæ: 2,0%

stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych
klasach lub z tym uczniem godzinê nauczania.
4. 1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych, z zastrze¿eniem
ust. 2, uznaje siê realizowanie zajêæ wymienionych w pkt
3 i prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan
zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa
w §2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16. roku ¿ycia (Dz.U. Nr
17, poz. 162), uzasadnia koniecznoæ sprawowania sta³ej
opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16. roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o
naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których
mowa w §32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).
2. Nauczycielom z tytu³u pracy w warunkach okrelonych w
ust. 1 przys³uguje dodatek w wysokoci ustalonej dla
odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiêkszony o 2,0% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZIN DORANYCH ZASTÊPSTW
Nauczycielom przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 oraz art. 35 ust.
2 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w szczególnoci:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielowi 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, a przede wszystkim
z powodu:
a) zawieszenia zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej lub
mrozów,
b) wyjazdu dzieci na wycieczki lub obozy.

c) choroby ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ 1 tydzieñ
d) wykonywaniem przez nauczyciela innych czynnoci
zleconych mu przez prze³o¿onego, na podstawie delegacji s³u¿bowej wystawionej przez dyrektora szko³y
traktuje siê jako godziny faktycznie przepracowane.
3. 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 takim tygodniu, nie mo¿e byæ
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jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c sumê stawki wynagrodzenia zasadniczego przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
5. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w pkt 4, ustala 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.
6. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹czenie
koniecznoci realizacji programu nauczania, nauczyciel

mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych lub godzin doraênego zastêpstwa,
zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których liczba nie
mo¿e przekroczyæ 1/4 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielom wiêkszej
liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego zgod¹ w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1/4
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u, najpóniej do trzeciego dnia
nastêpnego miesi¹ca.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
Nauczycielom przys³uguje dodatek mieszkaniowy zgodnie
z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
a w szczególnoci:
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek mieszkaniowy wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) dla 1 osoby  2%,
2) dla 2 osób - 4%,
3) dla 3 osób - 6%
4) dla 4 i wiêcej osób  9%
-

miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami.

2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a
kwotê co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego
w górê.
3. Do osób, o których mowa w pkt 1 zalicza siê nauczyciela,
wspó³ma³¿onka oraz wspólnie z nimi zamieszkuj¹ce dzieci
do lat 26, je¿eli nie maj¹ w³asnych róde³ dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w pkt 1.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
7. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach,
c) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
d) 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.
8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na
wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych ma³¿onkami.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Wójt Gminy Sonie.
10. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u, najpóniej
trzeciego dnia nastêpnego miesi¹ca.
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYSOKOÆ I WARUNKI WYP£ACANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
1. Sposób podzia³u rodków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze okrela
odrêbna uchwa³a.

z okazji obchodów jubileuszu lub wiêta szko³y lub w innych dniach  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
w przypadku gdy ten dzieñ jest dniem wolnym od pracy,
nagroda wyp³acana jest w dniu poprzedzaj¹cym ten dzieñ.

2. Nagrody wyp³acane s¹ w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mog¹ byæ równie¿ wyp³acane w czasie uroczystoci

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Postanowienia koñcowe:
Okrela siê nastêpuj¹ce formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadczeñ:
1) w dokumencie stwierdzaj¹cym nawi¹zanie stosunku pracy  je¿eli wiadczenie przys³uguje od dnia nawi¹zania
stosunku pracy,
2) odrêbnym dokumentem  je¿eli wiadczenie przyznawane
jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy
albo ulega zmianie jego wysokoæ,
3) w dokumencie zmieniaj¹cym wynagrodzenie zasadnicze 
je¿eli wraz ze zmian¹ wynagrodzenia zasadniczego ulega
równie¿ zmianie wysokoæ wiadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom wiadczeñ, o jakich mowa w pkt 1,
mo¿na stosowaæ ³¹cznie do kilku wiadczeñ, w razie zbiegu
terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia
nabycia prawa.

3. rodki finansowe przeznaczone na wyp³atê wiadczeñ
stanowi¹cych sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli oraz rodki na wyp³atê nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
naliczane s¹ w planach finansowych poszczególnych szkó³.
4. £¹czna wysokoæ wyp³acanych wiadczeñ nie mo¿e
przekroczyæ kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, bez ich zmiany. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e
dokonaæ zwiêkszenia rodków na wyp³atê w/w wiadczeñ.
5. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 01 stycznia do
dnia 31 grudnia 2008 r.
6. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa
pracy.
7. Projekt regulaminu zosta³ uzgodniony w trybie art. 30,
ust. 6a Karty Nauczyciela tj. Zarz¹dem Oddzia³u ZNP
w Soniach.
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647
UCHWA£A Nr XI/67/2007 RADY GMINY CHOCZ
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, dodatku za wys³ugê lat oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zmianami) Rada Gminy Chocz uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
sk³adniki wynagrodzenia stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Woldañski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/67/2007
Rady Gminy Chocz
z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN
OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW:
MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, DODATKU ZA WYS£UGÊ LAT I ZA WARUNKI PRACY
ORAZ NIEKTÓRE INNE SK£ADKI WYNAGRODZENIA
§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 Chocz,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) roku kalendarzowym  nale¿y przez to rozumieæ okres
pracy szko³y od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42, ust. 3 KN.
7) wynagrodzeniem zasadniczym - nale¿y przez to rozumieæ
minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze
zmianami).
DODATEK MOTYWACYJNY
§2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskanie 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 potrzebuj¹cej szczególnej opieki;
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
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a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,

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

c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

§3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla
dyrektora 30% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ dwa miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
kalendarzowy.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w §3, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora  Wójt Gminy w Choczu.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek funkcyjny

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,

/
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§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny:
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym
powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora  Wójt Gminy
2) dla wicedyrektora  dyrektor szko³y.
§5. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:




















2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczycie zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego
dnia.
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §3 ust. 1, nie
wy³¹cza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w §4
ust. 1 i §5 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1) wychowawstwo klasy  w wysokoci 50 z³.
2) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci 30 z³.
§6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §4 ust. 1 i 2 oraz §5 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy
§7. 1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje, nauczycielom:
1) szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych  w wysokoci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹
przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
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2) prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze z
dzieæmi upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim 
20% stawki godzinnej,
3) prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego  20% stawki godzinowej.
§8. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §8, ustala dla nauczyciela
dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy,
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z góry.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§9. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê: dziel¹c przyznaj¹ nauczycielowi stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku)przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw ustala siê i wyp³aca wed³ug stawki osobistego zaszeregowania
 art. 35 ust. 2a
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1 i 2, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
4, 16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e
czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0.5
godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §9,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.

5. Ustalenie pensum w etacie ³¹czonym np. nauczyciel
muzyki uczy w szkole 14 godzin, uzupe³nia w wietlicy
6 godzin. Wymiar etatowy wylicza siê wg nastêpuj¹cego
wzoru:
14/18 + 6/26 = 0,77+ 0,23 = 1 etat
Pensum = 20 godzin
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§10. 1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 KN dodatek przys³uguje
nauczycielowi od pierwszego dnia miesi¹ca rozpoczynaj¹cego 4 rok pracy w wysokoci 3% wynagrodzenia zasadniczego.
Maksymalna wysokoæ dodatku wynosi 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Pracownikowi zalicza siê wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, bez wzglêdu na sposób ustalania
stosunku pracy.
3. Przez okres zatrudnienia nale¿y rozumieæ pracê wykonan¹ w ramach umowy o pracê.
4. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,
np. umowy zlecenia, umowy o dzie³o nie uwzglêdnia siê przy
ustalaniu tego dodatku.
5. Nauczycielowi pracuj¹cemu jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ, w ka¿dej z tych szkó³ wyp³aca siê dodatek za
wys³ugê lat uwzglêdniaj¹c ca³y okres zatrudnienia. Wysokoæ
wynagrodzenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru
godzin wiadczonych z ka¿dej ze szkó³. Do okresu zatrudnienia nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie, w którym
pracownik jest lub by³ jednoczenie zatrudniony. Do okresu
dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy
podstawowego zatrudnienia.
6. Przy ustalaniu dodatku wlicza siê tak¿e inne okresy, np.
pobieranie zasi³ku dla bezrobotnych oraz pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym ustalanym na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 310).
7. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w
pe³nej wysokoci tak¿e za okres urlopu dla poratowania
zdrowia.
8. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.
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648
UCHWA£A Nr IX/54/07 RADY GMINY W CZAJKOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania nale¿nych dodatków nauczycielom
zatrudnionym w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Czajków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 pkt
2, 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 póniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-

dowej 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) - Rada Gminy w Czajkowie uchwala:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI
PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, OBLICZANIE
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW, DODATKÓW ZA
TRUDNE I UCI¥¯LIWE WARUNKI PRACY, ZASAD PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO, ZA
WYS£UGÊ LAT DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ¥CYM JEST GMINA CZAJKÓW, NA ROK 2008
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia wstêpne

Dodatek motywacyjny

§1.
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:

§2. 1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:

1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina.

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

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

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.

3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli lub
wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,
4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN,
7) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97
poz. 674 z póniejszymi zmianami),
8) rozporz¹dzenie - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
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)

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
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3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy w szkole oraz warunki lokalowe, rodowiskowe
i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala dla dyrektora
- organ prowadz¹cy a dla stanowisk kierowniczych, o których
mowa w §4. ust. 2 i 3 - dyrektor szko³y.

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:

§5. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania i zajêcia, w zale¿noci od sprawowanej funkcji, przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym, ¿e nauczycielowi któremu powierzono:

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

1) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej i gimnazjum
oraz w klasie specjalnej w wysokoci 35 z³,

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,

2) funkcjê doradcy metodycznego w wysokoci 15% wynagrodzenia zasadniczego,

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

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzklasowego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
§3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi nie
mniej ni¿ 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze
tych nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w §2.ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora organ prowadz¹cy.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej
szko³y lub placówki ustala siê w ramach posiadanych rodków nie mniej ni¿ 5% rodków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze.
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym, ¿e:
a) dyrektorowi  w wysokoci nie przekraczaj¹cej 22% wynagrodzenia zasadniczego,
b) wicedyrektorowi - nie mo¿e przekroczyæ 75% odpowiedniego dodatku dyrektora,
c) kierownikowi  nie mo¿e przekroczyæ 50% odpowiedniego
dodatku dyrektora.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom wykonuj¹cym zadania kierownicze w zastêpstwie,.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2 uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów

3) funkcjê opiekuna sta¿u w wysokoci 30 z³,
§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. Dodatek funkcyjny, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. W razie zbiegu dwóch dodatków funkcyjnych w tym
dodatku za wychowawstwo i dodatku za funkcjê opiekuna
sta¿u wyp³aca siê wynagrodzenie za obie funkcje.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzeñ.
Dodatek za wys³ugê lat
§7. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia 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:
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 nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej
stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
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Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§8. 1. Wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê: dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony
w ust. 1, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnoci nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 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 zrealizowanego wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1, 2 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
§9. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §10,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczycieli w danym tygodniu
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ.
§10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

oraz spe³nia odpowiednio co najmniej 7 z nastêpuj¹cych kryteriów:
a) dbanie o wysok¹ jakoæ zajêæ dydaktycznych poprzez
sta³e podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
i metodycznej,
b) zakwalifikowanie siê uczniów do konkursów i olimpiad
przedmiotowych szczebla ponadszkolnego,
c) wzorowa realizacja zajêæ dydaktycznych potwierdzona
wynikami nadzoru pedagogicznego oraz ocen¹ jej
uczestników,
d) posiadanie udokumentowanych osi¹gniêæ w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
e) przygotowanie i wzorowa organizacja uroczystoci
szkolnych lub rodowiskowych,
f) prowadzenie znacz¹cej dzia³alnoci wychowawczej
w klasie, w szkole lub w przedszkolu przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) wykazywanie siê pomys³owoci¹ i inicjatyw¹ w stosowaniu ró¿nych metod i rodków w celu aktywizowania
uczniów w procesie nauczania,
h) zapewnianie pomocy i opieki uczniom bêd¹cym
w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej pochodz¹cych z rodzin ubogich lub patologicznych,
i)

prowadzenie dzia³alnoci maj¹cej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród
dzieci i m³odzie¿y w szczególnoci narkomani i alkoholizmu,

j)

wspó³praca ze rodowiskiem szko³y, przedszkola
celem ujednolicenia procesu wychowawczego,

k) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
l)

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§11. 1. rodki na nagrody w ramach utworzonego na
podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szko³y, z tym ¿e:
a) 75% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
b) 25% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Tryb i kryteria przyznawania nagród dyrektora szko³y  placówki okrelaj¹ wewnêtrzne regulaminy
nagród.
3. Nagroda Wójta Gminy mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej

podejmowanie wspó³pracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania dzia³alnoci statutowej
szko³y, przedszkola.

§12. Nagrodê Wójta mog¹ otrzymaæ dyrektorzy szkó³,
którzy posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej
oraz spe³niaj¹ odpowiednio 5 z 9 nastêpuj¹cych kryteriów:
a) bardzo dobrej organizacji pracy szko³y, przedszkola,
b) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadañ
statutowych szko³y, przedszkola, dbania o wysoki poziom
pracy szko³y, przedszkola poprzez odpowiedni dobór
kadry,
c) osi¹gania przez szko³ê bardzo dobrych wyników dydaktyczno  wychowawczych,
d) inicjowania ró¿norodnych dzia³añ rady pedagogicznej s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y, przedszkola,
e) organizowania pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
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f) umiejêtnego gospodarowania rodkami finansowymi,
g) dbania o bazê szko³y, przedszkola,
h) wszechstronnej wspó³pracy ze rodowiskiem szko³y,
przedszkola.
§13. 1. Nagrody Wójta przyznawane s¹ z okazji Dnia
Edukacji Narodowej lub z innej wa¿nej okazji.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczycieli
szkó³ i przedszkola wystêpuj¹ dyrektorzy szkó³ i przedszkola,
rady pedagogiczne, organizacja zwi¹zkowa. Wniosek rady
pedagogicznej i organizacji zwi¹zkowej powinien posiadaæ
akceptacjê dyrektora.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody okrela za³¹cznik
do regulaminu.
§14. Nauczyciel szko³y, przedszkola niezale¿nie od przyznanej mu w ci¹gu roku szkolnego nagrody dyrektora mo¿e
otrzymaæ nagrodê Wójta.
§15. Nauczyciel, dyrektor szko³y, któremu zosta³a przyznana nagroda otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego
odpis zamieszcza siê w jego aktach osobowych.
§16. Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy do 10 wrzenia
ka¿dego roku. Wnioski o nagrody z innej okazji nale¿y sk³adaæ
na miesi¹c przed terminem wrêczenia.
§17. Nagrody ze rodków, o których mowa w §11 ust. 1
pkt 2 przyznaje organ prowadz¹cy dla dyrektora szko³y oraz
dla nauczyciela na wniosek.
§18. Nagrody, o których mowa w §11 s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod¹ Wójta Gminy mo¿na przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
Dodatek mieszkaniowy
§19. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby w rodzinie uprawnionego nauczyciela,
wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie 6%
2) przy dwóch osobach w rodzinie 8%
3) przy trzech osobach w rodzinie 10%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie 12% wynagrodzenia minimalnego.
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, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje

tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej
w §16 ust 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹, jednego z nich,
który bêdzie otrzymywa³ ten dodatek, na podstawie z³o¿onego do organu prowadz¹cego owiadczenia na pimie.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
 Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za któr¹ 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 jest
zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
Przyznanie, wyp³ata dodatków
za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy
§20. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi podstawê przyznawania ,,Dodatku za warunki pracy
 reguluje to rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz.U. Nr 22 poz. 181).
1. Za prowadzenie zajêæ szkolnych w oddziale, w którym
znajduj¹ siê dzieci z upoledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, realizuj¹ce program szko³y specjalnej przys³uguje dodatek w wysokoci 5% godziny ponadwymiarowej
za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê zajêæ.
2. Nauczycielom prowadz¹cym dodatkowe nauczanie dziecka zakwalifikowanego do nauczania specjalnego (dzieci z
upoledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym) lub
nauczania indywidualnego na wniosek rodziców i poparte
pismem dyrektora szko³y przyznaje siê dodatek w wysokoci 5% za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. Nauczycielom prowadz¹cym indywidualne zajêcia rewalidacyjno -wychowawcze z dzieæmi upoledzonymi w stopniu g³êbokim przys³uguje dodatek w wysokoci 10% za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
4. Nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia w oddziale specjalnym przys³uguje dodatek w wysokoci 20% wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
5. Nauczycielom prowadz¹cym prócz zajêæ obowi¹zkowych
dodatkowe zajêcia korekcyjno-kompensacyjne i dydak-
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tyczno-wyrównawcze przys³uguje dodatek w wysokoci
10% przepracowanej godziny ponadwymiarowej.
§21. Za prowadzenie zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych szkó³ podstawowych w oddzia³ach I  III przys³uguje
dodatek w wysokoci 25% godziny ponadwymiarowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.

§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Czajkowie
() Andrzej Pucha³a

ROZDZIA£ III
Postanowienia koñcowe
§22. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym jego ustalenia.

649
UCHWA£A Nr XV/73/2007 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 22
marca 1990 roku o pracownikach samorz¹dowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z póniejszymi
zmianami)  Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr VI/32/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy
Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 2003 roku Nr
114, poz. 2099) dodaje siê w §4 punkt 5 w brzmieniu:
§4 pkt 5 Ustala siê, ¿e w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Jutrosinie, zatrudnienie pracownika samorz¹dowego na
stanowisku pracy do spraw: gospodarki nieruchomocia-

mi, rolnictwa i melioracji nastêpuje na podstawie mianowania.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy w Jutrosinie.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Janiak
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UCHWA£A Nr XII/87/07 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon na po³udnie od drogi
ze Skrzetuszewa, nr geodezyjny dzia³ek: 54, 58/3, 58/4, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi Imio³ki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, póz 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, póz 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr³41, poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz
Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Kiszkowo uchwala
co nastêpuje.

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiszkowe - uchwa³a Rady Gminy Kiszkowo nr XXVII/180/01
z dnia 26.04.2001 r. uchwala siê zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - rejon na po³udnie od
drogi ze Skrzetuszewa, nr geodezyjny dzia³ek: 54, 58/3, 58/4,
58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi Imio³ki.
2. Granice obszarów objêtych planem zosta³y naniesione
na rysunku planu.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sk³ada siê z treci niniejszej uchwa³y oraz integralnych czêci:
1) rysunku planu - w skali 1:1.000 - za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹duza³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy za³¹cznik nr 3.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:

1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w §1 niniejszej uchwa³y;
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Kiszkowo;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, podan¹ w mb
w jakiej mog¹ siê znajdowaæ lica cian lub naro¿niki
budynków od granic dzia³ki ustalone od strony dróg lub
od ciany lasu. Okrelenie nieprzekraczalnej linii zabudowy oznacza, ¿e istnieje mo¿liwoæ równoleg³ego w stosunku do usytuowania na rysunku planu cofniêcia budynku
w g³¹b dzia³ki;
7) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko
mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3
grudnia 2004 r.;
8) korytarzu ekologicznym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okrelony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.);
9) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okrelony w ustawie o ochronie przyrody tj. obszar l¹dowy
lub wodny, naturalny, pomaturalny lub antropogeniczny,
wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne abiotyczne
i biotyczne okrelony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.);
10) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê;
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11) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
ulic, placów, tras dojazdowych oraz cie¿ek, placyków
i wnêtrz ogrodowych stanowi¹ce spójn¹ i dostêpn¹ publicznie przestrzenn¹ ca³oæ;
12) reklamie - nale¿y przez to wszelkie noniki informacji
wizualnej (noniki nacienne, wolnostoj¹ce, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i
zamocowaniami, nie bêd¹ce szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach
i sygna³ach drogowych;
13) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
reklamê o powierzchni powy¿ej 12 m2;
14) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ elementy systemu informacji, w tym: tablice informuj¹ce o
nazwie ulicy, numerze domu, tablice informuj¹ce turystów, oraz tablice z og³oszeniami;
15) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania dzia³alnoci, nie bêd¹ce
reklam¹;
16) dachu dwuspadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy dwie podstawowe po³acie dachowe o przeciwleg³ych spadkach ³¹cz¹ce siê wzd³u¿ kalenicy, z dopuszczeniem uzupe³nienia mniejszymi po³aciami wynikaj¹cymi z rozcz³onkowania rzutu budynku lub z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy,
dobudowane gara¿e, naczó³ki itp. W przypadku zastosowania dachu dwuspadowego w bryle budynku pojawiaj¹
siê trójk¹tne (lub trapezowe w przypadku zastosowania
naczó³ków) zamkniêcia elewacji szczytowych;
17) dachu wielospadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach
posiadaj¹cy co najmniej trzy podstawowe po³acie dachowe o podobnych spadkach, ³¹cz¹ce siê w jednym punkcie
lub wzd³u¿ kalenic. W przypadku rozcz³onkowanego rzutu
budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny,
ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe po³acie mog¹
byæ uzupe³niane mniejszymi po³aciami o podobnych spadkach;
18) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachyleniu 12° lub wiêkszym albo o nachyleniu w cile okrelonym przedziale - powy¿ej 12°;
19) boiskach do gier ma³ych nale¿y przez to rozumieæ boiska
o niewielkich rozmiarach np. do gry w siatkówkê, koszykówkê, 7-osobow¹ pi³kê rêczn¹, tenis ziemny, badminton,
krêgle, krokiet, mini golf, urz¹dzenia do æwiczeñ gimnastycznych, tory i urz¹dzenia dla rolkarzy i deskorolkarzy,
cie¿ki zdrowia itp.;
20) obiektach ma³ej architektury, tymczasowych obiektach
budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ obiekty zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 00.106.1126 z
pón. zm.) znowelizowane ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004
r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 04.93. 888).
§3. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okrelon¹ w art 15 ust. 2 ustawy.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne stanowi¹ obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:

1) granice obszarów objêtych planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu..oraz
oznaczenia graficzne i literowe dotycz¹ce przeznaczenia
terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy od Jeziora Lednickiego;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) projektowana aleja;
6) granica strefy ochrony grodziska wpisanego do rejestru
zabytków.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
1) ustala siê teren obs³ugi produkcji w gospodarstwie hodowlanym oraz sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku
planu symbolem RU/US, na którym przeznaczeniem podstawowym jest funkcja zwi¹zana z hodowl¹ koni oraz
funkcja sportowo - terapeutyczna tzn.: budynki hodowli
koni, budynki dla terapii ruchowej wraz z urz¹dzeniami
sanitarnymi, plac dla nauki jazdy wierzchem oraz dla
hipoterapii, urz¹dzenia zwi¹zane z hodowl¹, urz¹dzenia
terapeutyczne i sportowe, obiekty ma³ej architektury.
Dopuszcza siê lokalizacjê boisk do gier ma³ych i urz¹dzeñ
do rekreacji na wolnym powietrzu, dróg dojazdowych,
urz¹dzeñ o niewielkich gabarytach zwi¹zanych z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej
lub telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹cych wielkoci¹ i
wysokoci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego. W
obrêbie terenu RU/US nale¿y zapewniæ ca³oæ lub czêæ
miejsc postojowych dla samochodów pracowników i osób
korzystaj¹cych z funkcji sportowo - terapeutycznej, o ile
nie zosta³y wyznaczone w obrêbie przyleg³ych terenów l
US, 2US;
2) ustala siê tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1US, 2US, na których przeznaczeniem
podstawowym jest funkcja hotelowa - budynki dla okresowego zamieszkania osób korzystaj¹cych z funkcji sportowo
- terapeutycznej, budynki obs³ugi administracyjnej oraz
portiernie, recepcje itp, obiekty ma³ej architektury, place
zabaw. Dopuszcza siê lokalizacjê boisk do gier ma³ych i
urz¹dzeñ do rekreacji na wolnym powietrzu, placów zabaw,
dróg dojazdowych, cie¿ek pieszych, miejsc biwakowych,
urz¹dzeñ o niewielkich gabarytach zwi¹zanych z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub
telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹cych wielkoci¹ i wysokoci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego. W obrêbie terenów 1US, 2US nale¿y zapewniæ bezporedni dojazd
do ka¿dego budynku oraz wyznaczyæ miejsca postojowe
dla samochodów pracowników i osób korzystaj¹cych z
funkcji sportowo - terapeutycznej, w tym miejsca postojowe dla osób niepe³nosprawnych. Dopuszcza siê zlokalizowanie na terenach 1US, 2US miejsc postojowych dla
samochodów pracowników i osób korzystaj¹cych z us³ug
na terenach RU/US i U;
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3) ustala siê teren zabudowy us³ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U, w obrêbie którego adaptuje siê
istniej¹ce budynki i przewiduje siê ich uzupe³nienie budynkiem lub budynkami, których przeznaczeniem podstawowym bêdzie funkcja rehabilitacji wraz z jadalni¹, pomieszczenia administracyjno - biurowe, kulturalno - rozrywkowe takie jak: biblioteki, wietlice, kawiarnie, krêgielnie, bilard itp. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê
funkcjê hotelow¹ i gastronomiczn¹, drobny handel - pami¹tki, wyroby artystyczne itp., drogi dojazdowe, cie¿ki
piesze, urz¹dzenia o niewielkich gabarytach zwi¹zane z
funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹ce wielkoci¹ i wysokoci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego. W obrêbie terenu U nale¿y zapewniæ w ca³oci lub w
czêci miejsca postojowe dla samochodów pracowników
i osób korzystaj¹cych z funkcji us³ugowej, o ile nie zosta³y
wyznaczone w obrêbie przyleg³ych terenów 1US, 2US. w
tym miejsca postojowe dla osób niepe³nosprawnych;
4) ustala siê tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1ZP, 2ZP na którym przeznaczeniem
podstawowym jest zieleñ niska (partery trawników lub
rabaty kwietne), cie¿ki spacerowe lub placyki rekreacyjne
oraz zadrzewienia i zakrzewienia formowane w grupach,
zgodnie z ustalon¹ kompozycj¹. Dopuszcza siê lokalizacjê
amfiteatralnych miejsc do siedzenia, scen, estrad, obiektów ma³ej architektury, elementów plastycznych i rzebiarskich, wiat dla wêdkarzy, pomostów dla wêdkarzy maksymalnie trzech, cie¿ek zdrowia, placów zabaw, miejsc
biwakowych, boisk do gier ma³ych, dróg dojazdowych
oraz budynków lub urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub
telekomunikacyjnej - nie konkuruj¹cych wielkoci¹ i wysokoci¹ z obiektami przeznaczenia podstawowego na terenach RU/US, 1US, 2US, U;
5) ustala siê teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDW;
6) usta³a siê pas terenu na poszerzenie istniej¹cej poza
obszarami, objêtymi planem drogi dojazdowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem kdw;
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harmonijnej sylwety wyeksponowanej od strony Jeziora
Lednickiego;
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na obszarach objêtych planem obowi¹zuj¹ zakazy wynikaj¹ce z po³o¿enia na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, patrz §11.
2) nale¿y adaptowaæ istniej¹c¹ zieleñ: zadrzewienia i zakrzewienia nie koliduj¹ce z projektowanym przeznaczeniem
terenu;
3) wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ oraz nowe zadrzewienia i
zakrzewienia w pobli¿u cieku oraz wzd³u¿ brzegu Jeziora
Lednickiego. Stosowaæ roliny z przewag¹ gatunków rodzimych, dostosowane do danego siedliska przyrodniczego;
4) zagospodarowanie terenów 1ZP, 2ZP powinno uwzglêdniaæ potrzebê pe³nienia przez te tereny roli korytarza
ekologicznego a wprowadzane elementy zagospodarowania i obiekty ma³ej architektury nie mog¹ stanowiæ barier
dla swobodnej migracji rolin, zwierz¹t i grzybów;
5) nakazuje siê zrealizowanie alei drzew wzd³u¿ drogi KDW
- na terenach 1ZP, 2US i U;
6) w zagospodarowaniu terenów 1US, 2US, 1ZP i 2ZP nale¿y
zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norodnoæ zieleni, a jej kompozycja powinna uwzglêdniaæ elementy przestrzeni publicznych;
7) na terenach RU/US, 1US, 2US i U przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ nale¿eæ
do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko ani do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko mo¿e byæ
wymagany. Wymóg ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury technicznej;
8) zakazuje siê przekszta³ceñ powierzchni ziemi, zak³ócaj¹cych naturaln¹ rzebê terenu;

7) ustala siê tereny dróg pieszych, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1KX, 2KX;

9) zakazuje siê odprowadzaæ nieczystoci p³ynne do gruntu,
do istniej¹cego cieku lub do jeziora;

8) ustala siê teren cieku, oznaczony na rysunku planu symbolem W.

10) dla odprowadzenia wód opadowych ustala siê rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub rozprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ;

§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) projektowana zabudowa na terenie U powinna spe³niaæ
wysokie wymogi estetyczne, wynikaj¹ce z po³o¿enia na
terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego i nie przekraczaæ wysokoci dwóch kondygnacji ze stromymi dachami;
2) budynki na terenach RU/US, 1US, 2US powinny byæ
jednokondygnacyjne, z dachami stromymi - dwuspadowymi lub wielospadowymi;
3) wszystkie obiekty kubaturowe po³o¿one na terenach objêtych planem powinny byæ otoczone zieleni¹, zaprojektowan¹ z du¿¹ starannoci¹ - w celu uzyskania efektu

11) ochronê powietrza zapewniæ zgodnie z przepisami odrêbnymi;
12) odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny i usuwaæ
zgodnie z gminnym systemem utylizacji odpadów;
13) cieki socjalno-bytowe odprowadziæ docelowo do kanalizacji sanitarnej;
14) sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzglêdniaæ utrudnione warunki gruntowowodne, wystêpuj¹ce miejscowo w najni¿ej po³o¿onych
czêciach terenu;
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15) przy pracach ziemnych nale¿y uwzglêdniæ przebieg
sieci melioracji szczegó³owej, wykonaæ prace zabezpieczaj¹ce teren przed podtopieniami wodami drenarskimi. W przypadku uszkodzenia urz¹dzeñ melioracyjnych w trakcie prac ziemnych ustala siê obowi¹zek
udro¿nienia i doprowadzenia do w³aciwego stanu;
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1) z uwagi na po³o¿enie czêci obszarów objêtych planem w
obrêbie strefy ochrony grodziska wpisanego do rejestru
zabytków (dzia³ka nr 59 pó³. poza obszarami objêtymi
planem) zakazuje siê w obrêbie tej strefy wszelkich robót
budowlanych oraz przemys³owych, a prace porz¹dkowe
wymagaj ¹ uzgodnienia z WWKZ;
2) w obrêbie obszarów objêtych planem inwestor jest zobowi¹zany do prowadzenia badañ archeologicznych podczas
inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych. Zakres
badañ archeologicznych, obowi¹zuj¹cy inwestora, winien
byæ ustalony z Wydzia³em Archeologicznym Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
§9. Okrela siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrzeby
kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) na terenie 1ZP nale¿y zapewniæ otwarcia widokowe
w kierunku Jeziora Lednickiego poprzez pozostawienie
fragmentów linii brzegowej bez elementów przys³aniaj¹cych - drzew i krzewów;
2) kompozycja zieleni na terenach 1ZP, 2ZP, 1US, 2US
powinna uwzglêdniaæ elementy przestrzeni publicznych,
takie jak place, aleje, szpalery drzew itp;
3) dopuszcza siê ogrodzenie terenów: RU/US, 1US, 2US, U,
przy czym powinny to byæ ogrodzenia a¿urowe. Dopuszcza siê pe³ne ogrodzenia tylko na terenach RU/US, l US od strony drogi KD2154P
4) zakazuje siê lokalizowania reklam wielkoformatowych;
5) reklamy wolnostoj¹ce o standardach grafiki, liternictwa,
kolorystyki uzgodnionych z konserwatorem zabytków
dopuszcza siê wy³¹cznie na terenach RU/US i 1US - wzd³u¿
nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony drogi KD
2154P;
6) szyldy i tablice informacyjne nale¿y obj¹æ jednolitymi
standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki uzgodnionymi
z konserwatorem zabytków;
7) owietlenie terenu, dróg dojazdowych i cie¿ek pieszych,
rozmieszczenie ró¿nego typu przegród porz¹dkuj¹cych
ruch ko³owy, pieszy, rowerowy, rodzaj obiektów ma³ej
architektury nale¿y obj¹æ kompleksowym rozwi¹zaniem
dla ca³ego obszaru opracowania.
§10. Usta³a siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki:
a) na terenie obs³ugi produkcji w gospodarstwie hodowlanym oraz sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku
planu symbolem RU/US nie mo¿e przekraczaæ 20%;

b) na terenach sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1US, 2US nie mo¿e przekraczaæ 1 5%;
c) na terenie zabudowy us³ugowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U nie mo¿e przekraczaæ 35%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dzia³ki:
a) na terenie obs³ugi produkcji w gospodarstwie hodowlanym oraz sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku
planu symbolem RU/US nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 20%;
b) na terenach sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1 US, 2US nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿
50%;
c) na terenie zabudowy us³ugowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 30%;
d) na terenach zieleni urz¹dzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿
70%;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od Jeziora
Lednickiego w odleg³oci 100 m od brzegu jeziora zgodnie z rysunkiem planu;
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony
drogi KD 2154P w odleg³oci 14 i 16 m od frontów
dzia³ek - zgodnie z rysunkiem planu;
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dotycz¹c¹
terenów RU/US, 1US, 2US w odleg³oci 5 m od istniej¹cej, poza obszarami objêtymi planem, drogi dojazdowej przy uwzglêdnieniu poszerzenia tej drogi, oznaczonego symbolem kdw - zgodnie z rysunkiem planu;
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dotycz¹c¹
terenów 1US, 2US w odleg³oci 12 m od strony cieku,
istniej¹cego na tym odcinku poza obszarami objêtymi
planem - zgodnie z rysunkiem planu;
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dotycz¹c¹
terenu RU/US, równoleg³¹ do drogi KDW, w odleg³oci
5 m od linii rozgraniczaj¹cej tê drogê - zgodnie
z rysunkiem planu;
4) parametry zabudowy na terenie RU/US:
a) gabaryt pionowy budynków: parter plus poddasze
u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o ³¹cznej wysokoci nie
przekraczaj¹cej od poziomu terenu do kalenicy dachu
10,0 m. Dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe. Dopuszcza
siê wy¿sze elementy techniczne, np. kominy nie przekraczaj¹ce wysokoci 12 m n.p.t.
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
30o - 35o;
c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe w
gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, grafitowy, ceglasty do ciemnoczerwonego;
5) parametry zabudowy na terenach 1US, 2US:
a) gabaryt pionowy budynków: parter plus poddasze
u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o ³¹cznej wysokoci nie
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przekraczaj¹cej od poziomu terenu do kalenicy dachu
8,0 m. Dopuszcza siê poddasze u¿ytkowe. Dopuszcza
siê wy¿sze elementy techniczne, np. kominy nie przekraczaj¹ce wysokoci 10 m n.p.t.

e) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów s³u¿¹cych
turystyce wodnej lub rybackiej,

b) powierzchnia jednego budynku nie mo¿e przekraczaæ
180 m2;

f) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych.

c) dachy dwuspadowe o nachyleniu 20o - 30o;
d) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce dachówkê lub inne tradycyjne materia³y pokryciowe w
gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, grafitowy, ceglasty do ciemnoczerwonego;
6) parametry projektowanej zabudowy na terenie U:
a) gabaryt pionowy budynków: maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe o
³¹cznej wysokoci nie przekraczaj¹cej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10,0 m. Dopuszcza siê wy¿sze
elementy techniczne, np. kominy nie przekraczaj¹ce
wysokoci 12 m n.p.t.
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
20o - 30u;
c) rodzaj pokrycia dachowego jak w pkt 5 lit. d;
7) dopuszcza siê adaptowanie istniej¹cej zabudowy na terenie U przy zachowaniu dotychczasowych parametrów lub
przebudowê przy spe³nieniu warunków okrelonych
w ust. 6.
§11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów:
1) obszary objête planem po³o¿one s¹ w obrêbie Lednickiego
Parku Krajobrazowego, utworzonego Rozporz¹dzeniem
Nr 60/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia
2006 r. na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2005 r. ze
zmianami);
2) na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego dla obszaru objêtego planem obowi¹zuj ¹ nastêpuj¹ce zakazy:
a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska Dz.U.
Nr 62, poz. 627, z pón. zm.),
b) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych,
c) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych,
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, lenej, wodnej lub rybackiej,

§12. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieruchomoci:
1) nie okrela siê zasad i warunków scalania i podzia³u
nieruchomoci wymagaj¹cych wszczêcia procedury w
rozumieniu przepisów odrêbnych;
2) zakazuje siê wtórnych podzia³ów dzia³ek.
§13. Szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy w
obrêbie 100 m pasa terenu od strony Jeziora Lednickiego
wynikaj¹ z po³o¿enia terenu na obszarze Lednickiego Parku
Krajobrazowego, p. §11.
§14. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Komunikacja
1) dla obs³ugi komunikacyjnej terenów ustala siê uk³ad drogowy który tworz¹:
a) istniej¹ca droga powiatowa KD 2154P;
b) projektowana - w miejscu istniej¹cej drogi gruntowej,
droga dojazdowa wewnêtrzna, oznaczona na rysunku
planu symbolem KDW o szerokoci 8 m w liniach
rozgraniczaj¹cych z poszerzeniem do 15 m w rejonie
zjazdu na drogê powiatow¹ KD 2154P - zgodnie z
rysunkiem planu. Równolegle do drogi KDW, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2US,
1ZP i U nale¿y posadziæ drzewa tworz¹ce alejê. Dopuszcza siê poszerzenie tej drogi do 15 m w formie
placu nawrotu - w rejonie terenu U, kosztem terenu
1ZP;
c) istniej¹ca poza obszarami objêtymi planem droga dojazdowa (dzia³ka nr ewid. 51) poszerzona o trzy metrowy pas terenu, oznaczony na rysunku planu symbolem
kdw kosztem terenu dzia³ki nr ewid. 54 do szerokoci
8 m w liniach rozgraniczaj¹cych - zgodnie z rysunkiem
planu;
d) projektowane drogi dojazdowe wewnêtrzne zapewniaj¹ce dojazd do budynków na terenach RU/US, 1US,
2US oraz cie¿ki piesze dopuszczone zgodnie z §5 - nie
zaznaczone na rysunku planu;
e) projektowane drogi piesze 1KX, 2KX poprowadzone
wzd³u¿ istniej¹cego cieku, o szerokoci 3m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
2) na terenach RU/US, 1US, 2US i U nale¿y zabezpieczyæ
miejsca postojowe dla. samochodów osobowych w iloci
nie mniejszej ni¿ 3 stanowiska na 10 zatrudnionych lub
u¿ytkowników, 2 stanowiska na ka¿de 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug, 1,5 stanowiska na ka¿dy budynek dla
okresowego zamieszkania osób korzystaj¹cych z funkcji
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sportowo - terapeutycznej, w tym miejsca postojowe dla
osób niepe³nosprawnych.
3) dopuszcza siê zbilansowanie potrzeb parkingowych dla
ca³ego obszaru objêtego planem i rozmieszczenie ich w
zespo³ach na terenach RU/US, 1US, 2US i U, przy zastosowaniu zasady, ¿e pojedyncze miejsca postojowe dla
osób niepe³nosprawnych powinny znajdowaæ siê przy
budynkach us³ugowych oraz przy budynkach dla okresowego zamieszkania osób korzystaj¹cych z funkcji sportowo - terapeutycznej;
4) w przypadku, gdyby funkcja us³ugowa wymaga³a obs³ugi
samochodami ciê¿arowymi ustala siê obowi¹zek zorganizowania miejsca prze³adunku na obszarach objêtych planem, w sposób nie koliduj¹cy z podstawowym przeznaczeniem terenu i przy zastosowaniu zielem przys³aniaj¹cej.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹, u³o¿on¹ wzd³u¿ istniej¹cej
drogi powiatowej KD 2154P na terenie wsi Imio³ki, doprowadziæ sieci¹ rozdzielcz¹ do obszarów objêtych planem;
2) woda dla celów przeciwpo¿arowych powinna byæ dostêpna w iloci zapewniaj¹cej jej wymagane zapotrzebowanie
dla celów przeciwpo¿arowych z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do jej
dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych. W
przypadku braku warunków technicznych dopuszcza siê
inne równorzêdne rozwi¹zanie.
3. W zakresie odprowadzenia cieków ustala siê - do
czasu budowy kolektora sanitarnego, odprowadzaj¹cego cieki
do oczyszczalni komunalnej, dopuszczenie budowy szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, atestowanych, okresowo
opró¿nianych.
4. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ nale¿y:
1) projektowan¹ sieæ elektroenergetyczn¹ prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
2) energiê elektryczn¹ doprowadziæ z istniej¹cej sieci. Wykorzystaæ stacjê transformatorow¹ istniej¹c¹ poza obszarami objêtymi planem - po przeciwnej stronie....... drogi
powiatowej KD 2154P, lub zlokalizowaæ w obrêbie terenów RU/US, 1US, 2US lub U, po uzgodnieniu z zak³adem
energetycznym.

5. Energiê dla celów grzewczych wytwarzaæ na bazie paliw
nie powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych norm
emisji.
6. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne powinno siê odbywaæ z sieci projektowanej
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.
7. Dopuszcza siê lokalizowanie na obszarach objêtych planem urz¹dzeñ technicznych obs³ugi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w
wodê, energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane z odprowadzeniem cieków lub innymi elementami uzbrojenia pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej s³u¿ebnoci gruntowej.
8. Inne elementy uzbrojenia  na warunkach okrelonych
w przepisach szczególnych.
§15. Do czasu zrealizowania okrelonego w planie zagospodarowania terenu dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe

§16. 1. Dla gruntów rolnych klasy IV, po³o¿onych w
obrêbie obszarów objêtych planem, uzyskano wymagan¹
przepisami odrêbnymi zgodê na zmianê przeznaczenia gruntu
rolnego na cele nierolne.
2. W odniesieniu do pozosta³ych gruntów rolnych, pozostaj¹cych w obszarach objêtych planem, zmienia siê ich
przeznaczenie mniejsz¹ uch wa³a.
§17. Ustala siê stawkê, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4
ustawy w wysokoci 10%.
§18. Wykonanie uchwa³y powierza Wójtowi Gminy Kiszkowo.
§19. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym nr 1 - rysunek planu stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
§20. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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Rady Gminy
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XII/87/07
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany m. p. z. p. rejon na po³udnie
od drogi ze Skrzetuszewa, nr geodezyjny dzia³ek: 54, 58/3, 58/4,
58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi IMIO£KI

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY M.P.Z.P. REJON NA PO£UDNIE OD DROGI
ZE SKRZETUSZEWA, NR GEODEZYJNY DZIA£EK: 54, 58/3, 58/4, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 WE WSI IMIO£KI
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w Kiszkowie
rozstrzyga co nastêpuje:

zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ na
rodowisko, w dniach od 19.07.2007 do 31.08.2007 nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie owiadczenia Wójta Gminy z dnia 11 lipca
2007 r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XII/87/07
Rady Gminy w Kiszkowie
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany m. p. z. p. rejon n
a po³udnie od drogi ze Skrzetuszewa, nr geodezyjny dzia³ek:
54, 58/3, 58/4, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10 we wsi IMIO£KI

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KISZKOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAÑ
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391
i Nr 65 poz. 594) Rada Gminy Kiszkowo rozstrzyga co nastêpuje:
I.

Sposób realizacji

Zapisane do realizacji w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej dotycz¹ce: zaopatrzenia w wodê oraz

wyznaczenia terenów pod drogi dojazdowe wewnêtrzne nie
obci¹¿a bud¿etu gminy.
Koszt budowy kolektora sanitarnego wzd³u¿ drogi powiatowej KD2154P roz³o¿ony na w³acicieli dzia³ek przylegaj¹cych do jego przebiegu.
Uchwalenie planu miejscowego nie wywo³uje kosztów
zwi¹zanych z wyp³at¹ odszkodowañ na skutek zmniejszenia
wartoci nieruchomoci.
Wymienione wy¿ej zadanie bêdzie realizowane w oparciu
o zasady zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
o zamówieniach publicznych, o samorz¹dzie gminnym,
o ochronie rodowiska itp.
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651
UCHWA£A Nr XVIII/181/2007 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kórnik na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2,
art. 54 ust. 3, 5, 6 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami), w zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem 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. Nr 22, poz. 181 ze zmianami)
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach, prowadzonych przez
Gminê Kórnik na rok 2008.

4) zwi¹zkach zawodowych  rozumie siê przez to Zarz¹d
Oddzia³u ZNP w Kórniku i Miêdzyzak³adow¹ Komisjê NSZZ
Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania Region Wielkopolska w Poznaniu.
§4. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§5. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§2. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków
nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kórnik, zwany dalej Regulaminem
okrela:
1) wysokoæ dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki
przyznawania tych dodatków.
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw.

ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny
§6. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje siê
uwzglêdniaj¹c:
1) osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym dodatkowym zadaniem lub zajêciem, lub ocenê
pracy nauczyciela,

3) podzia³ funduszu nagród i warunki wyp³acania nagród.

3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, które zawarte s¹ w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a dyrektorom uwzglêdniaj¹c dodatkowo:

4) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy,

1) planowanie i realizacjê gospodarki finansowej kierowanej
placówki,

5) wysokoæ oraz zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.

2) wype³nianie obowi¹zków pracodawcy,

§3. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê lub przedszkole
prowadzone przez Gminê Kórnik.
2) pracodawcy  rozumie siê przez to szko³ê, dyrektora i
wicedyrektora szko³y albo inn¹ osobê wyznaczon¹ do
dokonywania czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy.
3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê.

3) organizowanie dzia³alnoci dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej szko³y,
4) dbanie o stan techniczny i estetyczny bazy szkolnej.
2. Burmistrz przyznaje dodatek dyrektorowi, a dyrektor
nauczycielom, okrelaj¹c jego wysokoæ.
3. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony, nie krótszy ni¿ trzy miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
kalendarzowy.
4. Ustala siê stawkê kalkulacyjn¹ / rednio na jeden etat
w szko³ach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz
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oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach podstawowych w wysokoci 85,00 z³.

nie ostatniego dnia miesi¹ca to wysokoæ tego dodatku
naliczana jest proporcjonalnie do przepracowanych dni
w danym miesi¹cu.

5. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych jednostek wylicza siê mno¿¹c kwotê 85,00 z³ przez
iloæ zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pe³ne etaty.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacji
okrelonej w ust. 1 pkt b, o wyp³aceniu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela mo¿e zdecydowaæ dyrektor szko³y po
zasiêgniêciu opinii organu prowadz¹cego.

6. Ustala siê dodatek motywacyjny dla dyrektorów w
kwocie do 600,00 z³.

*9. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania dodatku
motywacyjnego nauczycielom ustala dyrektor szko³y w formie regulaminu, w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacja
zwi¹zkow¹.

7. rodki przeznaczone na dodatek motywacyjny dla
dyrektora wlicza siê dodatkowo w rodki przeznaczone dla
danej szko³y.
8. 1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za miesi¹c, w
którym nast¹pi³a:

ROZDZIA£ IV

a) nieusprawiedliwiona nieobecnoæ w pracy,

Dodatek funkcyjny

b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia i w czasie stanu
nieczynnego.

§7. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów uzale¿niony jest
od wielkoci szko³y, jej warunków organizacyjnych, z³o¿onoci zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub
pe³nionej funkcji, liczby stanowisk kierowniczych w szkole,
a jego wysokoæ okrela tabela.

Je¿eli urlop dla poratowania zdrowia lub stan nieczynny
zaczyna siê nie od pierwszego dnia miesi¹ca i koñczy siê
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
- sprawowania funkcji opiekuna sta¿u

- 45,00 z³

- powierzenia wychowawstwa klasy w szko³ach i przedszkolach
- 100,00 z³
- powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta
- 200,00 z³
3. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi burmistrz.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o objêcie
stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych do dodatku, a je¿eli
objêcie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony traci prawo do dodatku z koñcem



 



miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres pe³nienia funkcji. Dotyczy to
równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
6. Dodatek nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego i
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków z innych powodów, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
7. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y lub wyznaczonemu nauczycielowi po trzydziestu dniach zastêpstwa za dyrektora.
8. W przypadku powierzenia nauczycielowi wiêcej ni¿
jedn¹ funkcjê wychowawcy lub opiekuna sta¿u, dodatek
wyp³aca siê za ka¿d¹ pe³nion¹ funkcjê.
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ROZDZIA£ V

3) uczestniczeniem uczniów w rekolekcjach wielkopostnych,

Dodatek za warunki pracy

4) obchodami Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 padziernika.

§8. 1. Dodatek w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego za pracê w warunkach trudnych, przys³uguje nauczycielom za prowadzenie:
1) zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi w stopniu g³êbokim,
2) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w klasach i oddzia³ach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego;
2. Dodatek wyp³aca siê z do³u, za czas faktycznego wykonania pracy w trudnych warunkach.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw.
§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw, wyp³aca siê wed³ug stawki
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem
dodatku za warunki pracy, jeli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy,
je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach
uprawniaj¹cych do dodatku, przez miesiêczn¹ liczbê godzin
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin,
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. W przypadku koniecznoci ³¹czenia ró¿nych wymiarów
pensum w ramach jednego etatu, ustala siê pensum proporcjonalnie w odniesieniu do ³¹cznej liczby realizowanych przez
nauczyciela zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych. Wszystkie godziny realizowane powy¿ej tak ustalonego
pensum stanowi¹ godziny ponadwymiarowe.
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, za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy oraz za godziny
ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn od siebie niezale¿nych,
w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,

6. Wynagrodzenie za zajêcia pozalekcyjne przydzielone
jako godziny ponadwymiarowe, przys³uguje nauczycielowi za
zajêcia faktycznie odbyte, chyba ¿e przepisy szczegó³owe
stanowi¹ inaczej.
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 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
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w
takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê analogicznie jak w przypadku godzin ponadwymiarowych, wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
9. Nauczyciel korzystaj¹cy z poszerzonego lub obni¿onego pensum nie mo¿e mieæ przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyj¹tkiem godzin doranych zastêpstw.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VII
Inne sk³adniki wynagrodzenia
§10. 1. Za zajêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze wykonywane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzieñ wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrêbne wynagrodzenie w wysokoci ustalonej w sposób
okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust.
5 Karty Nauczyciela.
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.

ROZDZIA£ VIII
Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
szkó³ i przedszkoli

§11. 1. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze,
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z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organu prowadz¹cego
i dyrektorów szkó³ okrela art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy  Karta
Nauczyciela (wg podzia³u 0,3% dla organu prowadz¹cego i
0,7% dla dyrektora szko³y).
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy i przyznawane s¹ nauczycielom za szczególne oraz wybitne osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze
i opiekuñcze w pracy zawodowej. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1
roku.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno  wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzane przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem siê uczniów do udzia³u w zawodach
co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich
olimpiadach przedmiotowych i konkursach,

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela,
c) promowaniu szko³y poprzez udzia³ w pracach ró¿nych
organizacji spo³ecznych i stowarzyszeñ oraz instytucji.
4. Dyrektor szko³y przyznaje nauczycielowi nagrodê
z w³asnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Szko³y albo Rady Rodziców w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi.
5. Burmistrz z w³asnej inicjatywy przyznaje nagrodê dyrektorowi oraz nauczycielowi na wniosek dyrektora lub Rady
Szko³y, Rady Rodziców, zwi¹zków zawodowych, po zasiêgniêciu opinii Komisji Owiaty i Polityki Spo³ecznej Rady Miejskiej
w Kórniku.
6. Nagrody przyznaje siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych szczególnych okolicznoci.
7. Wnioski o nagrodê Burmistrza dla nauczycieli nale¿y
sk³adaæ do 30 wrzenia w Referacie Owiaty, Kultury, Sportu
i Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miejskiego w Kórniku.

ROZDZIA£ IX

d) organizuje zajêcia pozalekcyjne, imprezy kulturalne,
sportowe i rekreacyjne,
e) sprawuje opiekê nad organizacjami spo³ecznymi dzia³aj¹cymi w szkole,
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) organizuje pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej oraz pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii wród m³odzie¿y,
c) wspó³pracuje z rodzicami, jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj¹, poradni¹ psychologiczno  pedagogiczn¹, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej oraz niedostosowania dzieci i m³odzie¿y,
3) w zakresie dzia³alnoci statutowej szko³y:
a) troszczy siê o mienie szko³y, polepszanie bazy dydaktycznej,
b) zdobywa dodatkowe rodki finansowe dla szko³y, poprzez pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szko³y,
c) dobrze wspó³pracuje z samorz¹dem lokalnym oraz
rad¹ pedagogiczn¹ i rad¹ rodziców,
d) prowadzi lekcje lub zajêcia otwarte dla innych nauczycieli,
4) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:

Dodatek mieszkaniowy

§12. 1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska
i pracuj¹cemu na terenie wiejskim, w wymiarze co najmniej
1 etatu.
2. Dodatek przyznaje dyrektor po z³o¿eniu przez nauczyciela wniosku wraz za³¹czonymi dokumentami okrelaj¹cymi
liczebnoæ rodziny wnioskodawcy.
3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek w zale¿noci od
liczby cz³onków rodziny, do których zalicza siê wspó³ma³¿onka, dzieci oraz rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu w wysokoci:
1) dla 1 osoby

- 20,00 z³

2) dla 2-3 osób

- 40,00 z³

3) dla 4 i wiêcej osób

 60,00 z³

4. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
5. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a
tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego
3) odbywania s³u¿by wojskowej lub przeszkolenia wojskowego
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego
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ROZDZIA£ X
Ustalenie tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli, którym powierzono
stanowisko kierownicze
1. Ustala siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
dla dyrektorów i wicedyrektorów szkó³ i przedszkoli:
1) dyrektor szko³y licz¹cej:

a) dla dyrektorów i wicedyrektorów szkó³  1 godzina to 45
minut,
b) dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli - 1 godzina
to 60 minut,
c) dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów oraz
innych specjalistów oraz innych specjalistów  1 godzina
to 60 minut.

a) do 7 oddzia³ów - 9 godz.
b) od 8  13 oddzia³ów - 7 godz.
c) od 14 - 18 oddzia³ów - 5 godz.
d) od 19 oddzia³ów - 3 godz.
2) wicedyrektor szko³y licz¹cej:
a) od 13-18 oddzia³ów - 9 godz.
b) od 19 oddzia³ów - 7 godz.
3) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
a) 3 oddzia³y - 10 godz.
b) od 4 -5 oddzia³ów - 8 godz.
c) od 6 oddzia³ów - 6 godz.
4) wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie
a) od 4 -5 oddzia³ów - 12 godz.
b) od 6 oddzia³ów - 10 godz.
2. Ustala siê tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:
- pedagodzy, psycholodzy, logopedzi oraz inni specjalici
prowadz¹cy zajêcia w szko³ach - 20 godz.
3. Dla celów obliczeniowych wymiaru godzin nauczycieli
nale¿y przyj¹æ:

ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§13. 1. Projekt Regulaminu zosta³ uzgodniony z w³aciwymi organizacjami zwi¹zkowymi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy  Karta Nauczyciela
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy
Kodeksu Pracy.
3. Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 r.
do 31 grudnia 2008 r.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik i dyrektorom szkó³ i przedszkoli.
§15. Traci moc uchwa³a nr III/22/2006 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeñ od 1 stycznia
2008 r.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Irena Kaczmarek
*rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
NK.I-5.0911-69/08 z dnia 5 lutego 2008 r. orzekaj¹ce niewa¿noæ §6 ust. 9 uchwa³y nr XVIII/181/2007 Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Kórnik na rok 2008- ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa
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652
UCHWA£A Nr XIV/199/07 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WIELKOPOLSKIEJ
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy roda Wielkopolska w latach 2008-2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
ze zmianami) Rada Miejska w rodzie Wielkopolskiej uchwala
co nastêpuje

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/340/2001 z dnia 21 listopada 2001 r. Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej w
sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej jako jednego z
elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Uchwala siê program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy roda Wielkopolska na lata 2008-2012
zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Tomasz Pawlicki

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta roda Wielkopolska.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIV/199/07
Rady Miejskiej roda Wielkopolska
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY RODA WIELKOPOLSKA NA LATA 2008-2012
§1. Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach.
1. Mieszkaniowy zasób Gminy roda Wielkopolska stanowi¹:
-

lokale mieszkalne i lokale socjalne bêd¹ce wy³¹czn¹
w³asnoci¹ gminy
lokale mieszkalne i socjalne usytuowane w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada
swoje udzia³y.

Do mieszkaniowego zasobu Gminy roda Wielkopolska
zalicza siê równie¿ lokale w budynkach prywatnych bêd¹cych
w administracji zleconej gminy. Dotyczy to lokali znajduj¹cych siê w nastêpuj¹cych budynkach:
-

Kiliñskiego 5

-

20 Padziernika 68

-

Niedzia³kowskiego 2

-

3 Maja 9

-

D¹browskiego 38 A

-

D¹browskiego 44

-

¯wirki i Wigury 25

-

Ma³a Klasztorna 4

-

Garncarska 6

-

Górki 8

Do czasu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomoci budynki pozostan¹ w administracji zleconej gminy.
Z dniem przekazania przez gminê takiej nieruchomoci
w³acicielowi, znajduj¹ce siê w budynku lokale przestaj¹ byæ
zaliczane do mieszkaniowego zasobu Gminy roda Wielkopolska.
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Zasoby mieszkaniowe Gminy roda Wielkopolska przedstawiaj¹ poni¿sze tabele.

Wykaz budynków stanowi¹cych 100% w³asnoæ Gminy
roda Wielkopolska oraz bêd¹cych w administracji zleconej

TAB. NR 1
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WYKAZ BUDYNKÓW Z MNIEJSZOCIOWYM UDZIA£EM GMINY
TAB. NR 2
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WYKAZ BUDYNKÓW Z WIÊKSZOCIOWYM UDZIA£EM GMINY
TAB. NR 3
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2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzony jest poprzez:

Powiêkszanie zasobu mieszkaniowego gminy odbywaæ
siê bêdzie proporcjonalnie do mo¿liwoci finansowych Gminy roda Wielkopolska.

-

budowê nowych budynków przez gminê,

-

adaptacjê, rozbudowê lub przebudowê budynków lub
innych pomieszczeñ,

-

nabywanie odp³atne,

-

przekazanie nieodp³atne budynków lub lokali na rzecz
gminy przez osoby fizyczne b¹d prawne,

-

przekazanie nieodp³atnie na rzecz gminy budynków
lub lokali w drodze decyzji Wojewody zasobu przedsiêbiorstw pañstwowych oraz mienia Skarbu Pañstwa.

3. Przewiduje siê zmniejszenie lub zmianê struktury zasobu
mieszkaniowego gminy z przyczyn:
-

sprzeda¿y lokali dotychczasowym najemcom,

-

rozbiórki budynku na podstawie orzeczenia w³aciwego organu,

-

przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny
lub odwrotnie,

-

wy³¹czania budynków i lokali z u¿ytkowania z uwagi na
ich stan techniczny.

Zasób mieszkaniowy gminy przedstawia tabela nr 4.
TAB. NR 4
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Gmina roda Wielkopolska jest w³acicielem 22 budynków i wspó³w³acicielem 69 budynków, 10 pozostaje w zarz¹dzie przymusowym gminy.
Wed³ug stanu na listopad 2007 roku w ww. nieruchomociach Gmina roda Wielkopolska posiada na w³asnoæ 523
lokale o ³¹cznej powierzchni 20.810,01 m2 oraz zarz¹dza 60
lokalami o ³¹cznej powierzchni 2.550,89 m2 bêd¹cymi w tzw.
zarz¹dzie przymusowym.
W zasobach komunalnych Gminy roda Wielkopolska
znajduj¹ siê 92 lokale socjalne, z czego 82 usytuowane w
dwóch odrêbnych budynkach socjalnych. Lokale po³o¿one w
budynkach socjalnych s¹ lokalami o pe³nym standardzie, 73
z nich s¹ jednopokojowe, a 9 jest dwupokojowych.
Pozosta³e lokale socjalne s¹ lokalami o ni¿szym standardzie.

4. Opis stanu technicznego budynków stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy.
Znaczna czeæ budynków tworz¹cych mieszkaniowy zasób
gminy jest zaawansowana wiekowo. Wi¹¿e siê to niestety z
ich obecnym, nie najlepszym stanem technicznym, a co za
tym idzie z koniecznoci¹ ponoszenia znacznych nak³adów na
ich remont, chocia¿by maj¹cy na celu utrzymanie ich w
nale¿ytej sprawnoci technicznej.
Ocena stanu technicznego zasobu jest i bêdzie dokonywana w oparciu o okresowe przegl¹dy stanu technicznej sprawnoci obiektów zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 roku
prawo budowlane (Dz.U. Nr 2000 roku)
Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy zestawiono w tab. nr 5.
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ZESTAWIENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
TAB. NR 5
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§2. Analiza potrzeb mieszkaniowych.
Gmina jest zobowi¹zana do realizacji potrzeb osób, których uprawnienia do otrzymania mieszkania wynikaj¹ wprost
z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego tj. do zapewniania lokali socjalnych i zamiennych, oraz
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Wed³ug stanu na padziernik 2007 r. Gmina roda Wielkopolska, aby zrealizowaæ ustawowe obowi¹zki, powinna
zapewniæ 36 lokali socjalnych i 5 lokali zamiennych.
Ponadto znaczna liczba osób ubiega siê o pomoc mieszkaniow¹ gminy z tytu³u niezaspokojonych potrzeb mieszka-

niowych i osi¹gania niskich dochodów, nie pozwalaj¹cych na
ich zaspokojenie we w³asnym zakresie. Zadanie zapewnienia
mieszkañ dla tych rodzin równie¿ spoczywa na gminie, jako
jej zadanie w³asne.
Wed³ug stanu na listopad 2007 r. Gmina roda Wielkopolska powinna ³¹cznie zapewniæ lokale dla 92 rodzin ujêtych na
wykazach osób uprawnionych do wynajmu mieszkañ komunalnych (tab. nr 4).
Liczba rodzin uprawnionych do wynajmu mieszkañ komunalnych ulega wahaniom z uwagi na coroczn¹ weryfikacjê
wykazów, ubieganie siê o wynajem lokalu kolejnych rodzin i
wp³ywaj¹ce wyroki s¹dowe orzekaj¹ce eksmisje z jednoczesnymi uprawnieniami do otrzymania lokali socjalnych.

LICZBA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJ¥CYCH SIÊ O POMOC MIESZKANIOW¥
I SPE£NIAJ¥CYCH KRYTERIA DO JEJ UDZIELENIA (STAN NA LISTOPAD 2007R.)
TAB. NR 6
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Wród 36 rodzin ujêtych na wykazie osób uprawnionych
do wskazania lokali socjalnych, 11 rodzin posiada wyrok
o eksmisji z lokalu z jednoczesnym przyznaniem uprawnieñ
do wskazania lokalu socjalnego.
Zadania powy¿sze Gmina planuje w czêci zrealizowaæ
poprzez budowê budynku socjalnego z lokalizacj¹ przy
ul. Harcerskiej (zespó³ pa³acowo-parkowy) oraz adaptacjê
strychu budynku po³o¿onego w miejscowoci P³awce 6.
W okresie objêtym przedmiotowym programem gospodarowania gmina planuje wdro¿yæ proces wykwaterowywania
rodzin zamieszkuj¹cych w dwóch budynkach jednokondygnacyjnych po³o¿onych przy ul. Daszyñskiego 19 A i 19 B. Celem
tego zadania jest ca³kowite opró¿nienie tych pomieszczeñ
i sprzeda¿ terenu.
Z uwagi na budowê wêz³a komunikacyjnego z przebiegiem w miejscowoci ¯abikowo w okresie objêtym planem
mo¿e zaistnieæ koniecznoæ wykwaterowywania rodzin zamieszkuj¹cych w dwóch budynkach komunalnych usytuowanych w tej miejscowoci.

Iloæ rodków finansowych, które gmina mo¿e przeznaczyæ na remonty mieszkaniowego zasobu gminy jest niestety
ograniczona i nie wystarczy na pokrycie w okresie objêtym
planem wszystkich prac remontowych, wynikaj¹cych z przed³o¿onych przez administratora oraz najemców potrzeb.
Spraw¹ priorytetow¹ w prowadzonych remontach bêd¹
naprawy dachów, których stan techniczny na wielu budynkach nie jest dobry. Rocznie planuje siê remont kapitalny
pokrycia dachowego jednego budynku komunalnego, pozosta³e za pokrycia dachowe bêd¹ podlegaæ systematycznej
konserwacji.
Kolejnym celem bêdzie ca³kowite wyeliminowanie ubikacji znajduj¹cych siê poza budynkami i usytuowanie ich
w mieszkaniach b¹d na czêciach wspólnych budynków
 korytarze, klatki schodowe.
Znaczna czêæ mieszkañ wymaga wymiany starej, nie
odpowiadaj¹cej obecnym parametrom, aluminiowej instalacji elektrycznej na now¹. W okresie objêtym planem gmina
zamierza wymieniæ oko³o 40 takich instalacji.

§3. Plan remontów i modernizacji wynikaj¹cych ze stanu
technicznego budynków i lokali.

Wymiany wymaga równie¿ stolarka okienna. Rocznie planuje siê wymieniaæ ok. 60-80 okien.

Przeprowadzone przegl¹dy techniczne mieszkaniowego
zasobu gminy wskazuj¹ na potrzebê wykonania szeregu prac
remontowych.

Niezmiernie wa¿nym, z uwagi na zagro¿enie ¿ycia, jest
utrzymanie w nale¿ytej sprawnoci technicznej pieców kaflowych, w które wyposa¿ona jest znaczna czêæ lokali. Zadanie
to realizowane jest na bie¿¹co.
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W zwi¹zku z licznymi nieprawid³owociami wyszczególnionymi w protokó³ach przegl¹dów kominiarskich po³o¿ony
zostanie równie¿ nacisk na wyposa¿anie lokali w prawid³ow¹
instalacjê wentylacyjn¹.

1, Daszyñskiego 19, Gnienieñskiej 26, Górki 27, Niedzia³kowskiego 2 i Przecznica 6.
Budynek przy ul. Cechowej 1 wymaga wyremontowania
stolarki drzwiowej, które w okresie objêtym planem bêdzie
sukcesywnie realizowane. Pozwoli to na realizacjê kolejnego
etapu prac tj. remontu elewacji.

Znaczn¹ czêæ rodków finansowych poch³aniaj¹ remonty
kapitalne odzyskiwanych mieszkañ komunalnych. rednio na
remont ka¿dego pustostanu wydaje siê ok. 10-15 tys. z³.

Gmina z uwagi na posiadanie znacznej liczby budynków
w tzw. zarz¹dzie przymusowym nie mo¿e przeprowadzaæ ich
gruntowych remontów, lecz jedynie niezbêdne remonty
zachowawcze. Kapitalne remonty bêd¹ mo¿liwe z chwil¹
przejêcia przez gminê danego budynku na w³asnoæ.

W okresie objêtym planem zamierza siê ociepliæ szczyty
dwóch budynków mieszkalnych tj. Szlachcin 32B i Brodowska
46, z uwagi na przemarzanie murów.
Koniecznoci¹ bêdzie równie¿ malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynkach po³o¿onych przy ul. Cechowej

Analizê rzeczow¹ potrzeb remontowych przedstawia tabela nr 7

ANALIZA POTRZEB REMONTOWYCH I MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CYCH ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW
TAB. NR 7
/
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- Daszyñskiego 19 B
- Gnienieñska 26
- Górki 27
- 20 Padziernika 24
- Chwa³kowo 10
- Dêbicz 16
- Starkówiec Pi¹tkowski 12
- Szlachcin 1
- ¯abikowo 8
- ¯abikowo 9
- Nadziejewo 8A
- Harcerska 22, 22 A, 22 E,









Ze sprzeda¿y wy³¹cza siê równie¿ lokale po³o¿one
w poni¿ej wymienionych budynkach:

- Daszyñskiego 19A






Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy mog¹ byæ sprzedawane najemcom, którzy posiadaj¹ zawarte umowy najmu
na czas nieoznaczony, na ich wniosek lub na podstawie oferty
z³o¿onej z urzêdu. Nie podlegaj¹ sprzeda¿y lokale socjalne
oraz lokale usytuowane w Domu Pogodnej Jesieni przy
ul. Szpitalnej 10.

- Daszyñskiego 19







§4. Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych oraz dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

- Cechowa 1
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- Szlachcin 32 B
Do sprzeda¿y, o której mowa powy¿ej, stosuje siê zasady
okrelone w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze
zmianami) w oparciu o uchwa³y Rady Miejskiej w rodzie
Wielkopolskiej w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokali
z równoczesnym zastosowaniem bonifikat.
Preferowana jest i bêdzie sprzeda¿ lokali w budynkach
istniej¹cych ju¿ wspólnot mieszkaniowych, gdzie w wyniku
sprzeda¿y lokali gmina nie bêdzie ju¿ wspó³w³acicielem
nieruchomoci.
Je¿eli najemca lokalu nie skorzysta z pierwszeñstwa w
nabyciu zajmowanego lokalu Burmistrz Miasta mo¿e wypowiedzieæ mu umowê najmu, z zachowaniem szeciomiesiêcznego terminu wypowiedzenia, pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajêcia w tej samej miejscowoci innego
lokalu, spe³niaj¹cego wymagania, co najmniej takie same,
jakie spe³niaæ winien lokal zamienny.
W latach 2008-2012 planuje siê sprzeda¿ mieszkañ w
iloci:
2008 rok  30 lokali
2009 rok  20 lokali
2010 rok  15 lokali.
2011 rok  15 lokali
2012 rok  10 lokali
§5. Zasady polityki czynszowej
1. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy ustala
Burmistrz Miasta roda Wielkopolska w oparciu o zasady
okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ o ile ustawy szczególne nie
stanowi¹ inaczej.
2. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
komunalnego uzale¿niona jest od wyposa¿enia mieszkania w urz¹dzenia techniczne: centralne ogrzewanie, ³azienkê, wc i gaz przewodowy.
3. Brak jednego z ww. urz¹dzeñ powoduje obni¿enie stawki
o 10%.
4. Stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
socjalnego, bez wzglêdu na jego wyposa¿enie, ustala siê
na poziomie 50% najni¿szej stawki czynszu za lokal mieszkalny.
5. Czynsz i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z
lokalu oraz op³aty niezale¿ne od w³aciciela s¹ p³atne z
góry do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca na rachunek wynajmuj¹cego z wyj¹tkiem przypadków, gdy strony pisemnie
ustali³y zmianê terminu p³atnoci.
6. Osoby, które utraci³y uprawnienia do zajmowania lokalu
socjalnego w zwi¹zku z wyganiêciem umowy najmu i
osi¹gniêciem dochodu w wysokoci przekraczaj¹cej 50%
kwoty najni¿szej emerytury dla gospodarstwa wieloosobowego i 75% kwoty najni¿szej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego ponosz¹ comiesiêczne op³aty za

bezumowne korzystanie z lokalu w wysokoci odpowiadaj¹cej stawce za komunalny lokal mieszkalny, odpowiednio
do wyposa¿enia.
7. Osoby zajmuj¹ce lokal bez tytu³u prawnego (wypowiedzenie umowy najmu, nieprzed³u¿enie umowy najmu lokalu
socjalnego z uwagi na posiadane zad³u¿enie w op³atach
za korzystanie z lokalu) obowi¹zane s¹ do comiesiêcznego
uiszczania op³at za bezumowne korzystanie z lokalu
w wysokoci odpowiadaj¹cej stawce za komunalny lokal
mieszkalny, odpowiednio do wyposa¿enia.
8. Umowê najmu lokalu socjalnego mo¿na po up³ywie oznaczonego w niej czasu przed³u¿yæ na kolejny okres, je¿eli
najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej
zawarcie takiej umowy. Przez sytuacjê uzasadniaj¹c¹ zawarcie takiej umowy uwa¿a siê brak tytu³u prawnego do
innego lokalu i dochód osi¹gany przez gospodarstwo
domowe na poziomie okrelonym w §13 Uchwa³y Nr XXV/
355/2005 Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
9. Osoby, o których mowa w §5 pkt 6 i 8 zobowi¹zane s¹ do
dostarczenia wynajmuj¹cemu dokumentów potwierdzaj¹cych wysokoæ uzyskiwanych przez cz³onków gospodarstwa domowego dochodów w okresie ostatnich szeciu
miesiêcy poprzedzaj¹cych termin ubiegania siê o przed³u¿enie najmu.
10. Wynajmuj¹cy podwy¿sza stawkê czynszu, je¿eli w lokalu
dokonane zosta³y ulepszenia maj¹ce wp³yw na jej wysokoæ.
11. W przypadku uszczuplenia
lokalu z przyczyn le¿¹cych
stawkê czynszu obni¿a siê
zawartych w §5 pkt 3 zasad

wyposa¿enia technicznego
po stronie wynajmuj¹cego
stosownie do postanowieñ
polityki czynszowej.

12. Ulepszeñ w lokalu maj¹cych wp³yw na stawkê czynszu
najemca mo¿e dokonaæ jedynie za zgod¹ wynajmuj¹cego.
Czynnoæ ta wymaga sporz¹dzenia stosownej umowy
pomiêdzy najemc¹ a wynajmuj¹cym.
13. Z tytu³u ulepszenia wprowadzonego przez najemcê we
w³asnym zakresie i na w³asny koszt wynajmuj¹cy nie
podwy¿sza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu. Okres zwolnienia z podwy¿szenia stawki czynszu
zale¿ny jest od wysokoci kosztów poniesionych na ulepszenie, zaakceptowanej przez wynajmuj¹cego lokal.
14. Najemca oprócz czynszu zobowi¹zany jest do uiszczania
zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych
od w³aciciela w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie
ma zawartej umowy bezporednio z dostawc¹ mediów lub
dostawc¹ us³ug.
15. Przez wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lokalu nale¿y rozumieæ wydatki ustalane proporcjonalnie do powierzchni
u¿ytkowej lokalu w stosunku do powierzchni u¿ytkowej
wszystkich lokali w danym budynku, obci¹¿aj¹ce w³aciciela, obejmuj¹ce op³atê za u¿ytkowanie wieczyste gruntu,
podatek od nieruchomoci oraz koszty konserwacji, utrzymania nale¿ytego stanu technicznego nieruchomoci oraz
przeprowadzonych remontów, zarz¹dzania nieruchomo-
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ci¹, utrzymania pomieszczeñ i urz¹dzeñ wspólnego u¿ytkowania, zieleni, ubezpieczenia nieruchomoci i inne, o ile
wynikaj¹ z umowy.
16. Przez op³aty niezale¿ne od w³aciciela nale¿y rozumieæ
op³aty za dostawê do lokalu energii, gazu, wody oraz
odbiór cieków i odpadów sta³ych.
17. Windykacja zad³u¿eñ w op³atach za lokale komunalne w
pocz¹tkowym etapie (wezwania do zap³aty) prowadzona
jest przez administratora komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy. Przygotowanie i wdro¿enie procedury
s¹dowej le¿y w kompetencjach wynajmuj¹cego.
18. Burmistrz Miasta zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXXVIII/517/2006
Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej z dnia 14 wrzenia 2006 r w sprawie okrelenia sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy roda
Wielkopolska z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych mo¿e wierzytelnoci wynikaj¹ce ze stosunków cywilnoprawnych
umarzaæ w ca³oci lub w czêci, mo¿e odroczyæ termin
zap³aty wierzytelnoci lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub
czêci wierzytelnoci na raty.
19. Nie przewiduje siê obni¿ek stawek czynszu w stosunku do
najemców o niskich dochodach.
20. W przypadku samowolnego zajêcia lokalu wynajmuj¹cy
wystêpuje z powództwem do s¹du o nakazanie eksmisji.
Do czasu opró¿nienia lokalu nalicza siê odszkodowanie w
wysokoci czynszu, jaki wynajmuj¹cy móg³by otrzymaæ z
tytu³u najmu lokalu, stosownie do jego wyposa¿enia.

6. Remonty mieszkaniowego zasobu gminy przeprowadzane
s¹ przez gminê z jej rodków zabezpieczanych corocznie
w bud¿ecie. Komórk¹ odpowiedzialn¹ za przedmiotowe
zadanie jest Referat Spraw Mieszkaniowych Urzêdu Miejskiego w rodzie Wielkopolskiej przy wspó³udziale Wydzia³u Inwestycji i Zamówieñ Publicznych.
7. Zarz¹d nieruchomociami wspólnymi realizowany jest
zgodnie z ustaw¹ z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci
lokali (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r.),ustaw¹ z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. Nr
261 poz. 2603 z 2004 r) oraz Kodeksem Cywilnym.
8. Gmina wp³aca zaliczki na pokrycie kosztów zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ zgodnie z uchwa³ami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe.
9. Zaliczki podlegaj¹ rozliczeniu z w³acicielami lokali. Gmina
kontroluje rozliczenia jej udzia³ów w kosztach utrzymania
nieruchomoci wspólnych.
10. Je¿eli zaliczki wp³acane przez w³acicieli na fundusz remontowy przewy¿szaj¹ w danym roku koszty poniesione
przez wspólnotê, pozosta³e rodki finansowe w zale¿noci
od decyzji wspólnoty winny byæ przeznaczone na remont
w nastêpnym roku lub zwrócone w³acicielom.
§7. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej.
1. ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej s¹:
-

czynsze z tytu³u wynajmu mieszkañ komunalnych,

-

odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,

§6. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

-

1. Zarz¹d mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje wy³oniona w drodze przetargu nieograniczonego spó³ka gminna Us³ugi Komunalne sp. z o.o. z siedzib¹ w rodzie
Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3.

kredyty zaci¹gane na remonty w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje
udzia³y,

-

bud¿et gminy.

Sposób i zasady zarz¹dzania okrelone zosta³y w zawartej
pomiêdzy Spó³k¹ Us³ugi Komunalne a Gmin¹ umow¹ na
administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Wp³aty wnoszone przez najemców z tytu³u czynszu i op³at
niezale¿nych od w³aciciela s¹ gromadzone na wyodrêbnionym dla zasobu rachunku bankowym.

2. Dodatkowym ród³em finansowania mog¹ byæ fundusze
Unii Europejskiej.
§8. Przewidywana w kolejnych latach wysokoæ wp³ywów do bud¿etu miasta z tytu³u najmu lokali komunalnych
oraz wysokoæ wydatków na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

4. Za czynnoci bêd¹ce przedmiotem umowy w zakresie
zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy Wykonawca
umowy otrzymuje wynagrodzenie.

Gmina roda Wielkopolska z tytu³u wynajmu lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy pozyskuje
dochody w postaci wp³ywów z czynszów oraz ponosi wydatki
na utrzymanie tego zasobu. Wydatki ponoszone s¹ na bie¿¹ce
utrzymanie nieruchomoci, remonty, wynagrodzenie administratora zasobu, zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych w nieruchomociach, gdzie gmina posiada udzia³y we
w³asnoci.

5. Wykonawca umowy zobowi¹zany jest do utrzymania zasobu w nale¿ytej sprawnoci technicznej.

1. Przewidywane wp³ywy do bud¿etu z tytu³u najmu mieszkañ komunalnych przedstawia tabela nr 8.

3. Wykonawca umowy otrzymuje od gminy rodki pieniê¿ne
na koszty bie¿¹cego utrzymania mieszkaniowego zasobu
gminy.
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TAB. NR 8
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Przy wp³ywach z czynszu przyjêto podwy¿ki stawek czynszu na poziomie 5% w stosunku rocznym. Ustawowy termin
wypowiedzenie stawek czynszu wynosi 3 miesi¹ce.
2. Przez bie¿¹ce utrzymanie zasobu rozumie siê:
-

utrzymanie zasobu we w³aciwym stanie technicznym
i ci¹g³ej sprawnoci technicznej elementów budynków
i lokali oraz instalacji, w które s¹ wyposa¿one,

-

utrzymanie czêci nieruchomoci wspólnych, posesji i
chodników przyleg³ych do budynku, wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania w tym op³aty za
utrzymanie czystoci, energiê ciepln¹ i elektryczn¹,





-

utrzymanie zieleni,

-

ubezpieczenie mienia wchodz¹cego w sk³ad zasobu,

-

us³ugi kominiarskie oraz obowi¹zkowe okresowe kontrole i przegl¹dy

-

konserwacje i naprawy bie¿¹ce budynków i lokali,
usuwanie awarii i ich skutków,

-

inne uzasadnione, zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem,
wiadczenia lub us³ugi wynikaj¹ce z realizacji umowy
zawartej pomiêdzy gmin¹ a administratorem mienia,

-

wynagrodzenia administratora zasobu.

TAB. NR 9
.




























3. Gmina jako wspó³w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zana
jest do uiszczania miesiêcznych zaliczek na utrzymanie
nieruchomoci wspólnej. Na koszty zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ sk³adaj¹ siê w szczególnoci:
-

wydatki na remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê,

-

op³aty za dostawê energii elektrycznej i cieplnej, gazu
i wody, w czêci dotycz¹cej nieruchomoci wspólnej
oraz op³aty za antenê zbiorcz¹,















-

ubezpieczenia, podatki i inne op³aty publiczno prawne,
chyba ¿e s¹ pokrywane bezporednio przez w³acicieli
poszczególnych lokali,

-

wydatki na utrzymanie porz¹dku i czystoci,

-

wynagrodzenie zarz¹dcy.

Zaliczki zgodnie z przepisami prawa ustalane s¹ przez
wspó³w³acicieli w drodze uchwa³.
Koszty zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ przedstawia tabela nr 10.

TAB. NR 10
.



























4. Zgodnie z zawart¹ umow¹ na administrowanie mieszkaniowym zasobem, remonty mienia komunalnego le¿¹ w
kompetencji w³aciciela zasobu. W ramach corocznie zabezpieczanych w bud¿ecie gminy rodków finansowych

















prowadzone s¹ wszelkie remonty, o których mowa w §3
niniejszej uchwa³y.
Wysokoæ rodków, jakie gmina przewiduje przeznaczyæ na
remonty zasobu mieszkaniowego obrazuje tabela nr 11.

TAB. NR 11
5
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§9. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania
i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.

- sprzeda¿y lokali znajduj¹cych siê w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, gdzie gmina posiada mniejszociowy
udzia³ we w³asnoci lokali.

Wynajmuj¹cy w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej
gospodarki mieszkaniowym zasobem podejmowaæ bêdzie
dzia³ania polegaj¹ce na:

- uregulowanie stanów prawnych nieruchomoci bêd¹cych
w tzw. zarz¹dzie przymusowym,
- pozyskiwanie nowych lokali socjalnych poprzez budowê
budynku socjalnego. Zadanie to uzale¿nione jest od stanu
finansów gminy.

- zamianach lokali o wy¿szym standardzie i wysokich kosztach ich utrzymania na lokale o ni¿szym standardzie i
ni¿szych kosztach ich utrzymania,
- zamianach du¿ych lokali na lokale mniejsze, z zastrze¿eniem uzale¿nienia zamiany lokali od uregulowania wszelkich zobowi¹zañ wobec wynajmuj¹cego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() mgr Tomasz Pawlicki
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UCHWA£A Nr XXV/201/2007 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art.
8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku
z pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2007 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych (MP z 2007 r. Nr 74, poz. 557)
i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 padziernika
2007 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008 r. (M.P. z 2007 r. Nr 76, poz. 813)
Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co nastêpuje:

1. w §1 pkt 3a zmienia siê rok produkcji pojazdu i paragraf
ten winien brzmieæ nastêpuj¹co:

§1. Zmienia siê uchwa³ê Nr XXII/170/2007 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych w ten sposób,
¿e:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

3a. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 9 ton do mniej ni¿ 12 ton nie
wyposa¿onego w silnik spe³niaj¹cy normê ochrony
rodowiska EUR01 wg Unii Europejskiej w zale¿noci
od roku produkcji pojazdu:
-

do 2002 r. w³¹cznie 1.344,00 z³

- od 2003 r. - 1.142,00 z³,
2. zmienia siê datê w za³¹czniku Nr 3 z dnia 20 listopada
2006 r. na datê 20 listopada 2007 r. 

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2008.
Przewodniczacy
Rady Gminy
() mgr in¿. Ewa Noszczyñska-Szkurat

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

Poz. 654, 655

— 3447 —
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UCHWA£A NR XII/78/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych
i wywóz nieczystoci ciek³ych ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

2. Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za wywóz nieczystoci
ciek³ych na kwotê 18,00 z³ za 1 m3 wywiezionych cieków.

§1. Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za odbiór odpadów
komunalnych na kwotê:

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/274/2006 Rady Gminy
W³oszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych
i wywóz nieczystoci ciek³ych ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci.

1) 11,50 z³ za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2) 10,00 z³ za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3) 8,50 z³ za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,

3. Op³aty o których mowa w ust. 1 i 2 uwzglêdniaj¹
podatek VAT, koszty transportu oraz koszty sk³adowania
odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystoci ciek³ych.
§2. Do wykonania uchwa³y upowa¿nia siê Wójta Gminy
W³oszakowice.

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

4) 100,00 z³ za jednorazowy wywóz 1 m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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UCHWA£A Nr XII/81/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ulicy ródlanej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173
poz. 1218) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr VI/34/2007

Rady Gminy W³oszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ulicy ródlanej zwanej
dalej planem po stwierdzeniu zgodnoci ze studium, uchwala
siê co nastêpuje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

— 3448 —

Poz. 655

§1. W uchwale Nr XXIX/238/2005 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ul. ródlanej (Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 26, poz. 666)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Rysunek planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.

§7 ust. 2 pkt 2 wprowadza siê nastêpuj¹cy zapis dotycz¹cy
linii zabudowy od ul. ródlanej: linia zabudowy od krawêdzi ul. ródlanej obowi¹zuj¹ca 3,00 m.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostajê bez zmian.
§2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

— 3449 —

Poz. 655

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

— 3450 —

Poz. 655

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

Poz. 655, 656

— 3451 —

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XII/81/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W£OSZAKOWICE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIA£EK
REKREACYJNYCH Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY LETNISKOWEJ W GROTNIKACH
 BOSZKOWO LETNISKO REJON UL. RÓDLANEJ
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
W³oszakowice rozstrzyga co nastêpuje:

rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du, z powodu braku uwag nie rozstrzyga siê
o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie Rozstrzygniêcia Wójta Gminy W³oszakowice za³¹czonego do dokumentacji planistycznej w sprawie

656
UCHWA£A Nr XII/83/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie bud¿etu 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, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2008 w wysokoci 18.827.648,00 z³, z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie 18.212.148,00 z³
- dochody maj¹tkowe w kwocie 615.500,00 z³.
2. 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
3.228.756,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
7.600,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2008 w wysokoci 19.127.648,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci 15.856.648,00 z³, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
8.209.655,00 z³,
b) dotacje
c) wydatki na obs³ugê d³ugu

892.200,00 z³,
45.000,00 z³,

2) wydatki maj¹tkowe w 2008 r. (za³¹cznik nr 6) w wysokoci
3.271.000,00 z³.
3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5.
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 3.228.756,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

Poz. 656

— 3452 —

§8. Upowa¿nia siê Wójta do zaci¹gania zobowi¹zañ:

2) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumieñ zawartych
z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 7.600,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4;

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okrelonych w za³¹czniku Nr 5;
2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest
niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania jednostki i
termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.

§3. 1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 z³
i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci 128.000,00 z³.

§9. Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu do wysokoci 700.000,00
z³;

2. Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w wysokoci 2.000,00 z³.
§4. 1. Deficyt bud¿etu w kwocie 300.000,00 z³ zostanie
sfinansowany przychodami z tytu³u kredytu lub po¿yczki.

2) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u, ³¹cznie z dokonywaniem zmian
wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków
maj¹tkowych, zmian dotacji.

2. Przychody i rozchody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 7.
§5. Tworzy siê rezerwy:

3) 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

1) ogóln¹ w wysokoci 105.039,00 z³;
2) celow¹ w wysokoci 75.000,00 z³ na realizacjê zadañ
w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.
§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoci:

4) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu.

1) przychody 40.000,00 z³;

§10. Ustala siê kwotê 2.000.000,00 z³, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania

2) wydatki 40.000,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.
§7. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych
kredytów i po¿yczek oraz emitowanych papierów wartociowych w kwocie 1.760.000,00 z³,

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

z tego na:
1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego
deficytu bud¿etu
700.000,00 z³;

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór

2) finansowanie planowanego deficytu bud¿etu 300.000,00 z³;
3) sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u emisji
papierów wartociowych oraz zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów
760.000,00 z³.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/83/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY NA 2008 ROK
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/83/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUD¯ETU GMINY NA 2008 ROK
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XII/83/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

I. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie i innych zadañ
zleconych ustawami w 2008 r.
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Poz. 656
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Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego w 2008 r.
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Za³¹cznik nr 4
Do uchwa³y Nr XII/83/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU,ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEÑ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
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WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010
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Za³¹cznik nr 5
Do uchwa³y Nr XII/83/2007 r.
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.
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Za³¹cznik nr 6
Do uchwa³y Nr XII/83/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJ¥TKOWE W 2008 ROKU
I.

Projekt stacji wodoci¹gowej w Dominicach z sieci¹ oraz modernizacja stacji wodoci¹gowej w Boguszynie z sieci¹
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Budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników przez ZDG
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III. Zakup rodków trwa³ych dla ZDG (kosiarka ci¹gnikowa, zagêszczarka, samochód dostawczy)
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IV. Zakup gruntu pod drogi
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Zakupy inwestycyjne dla Urzêdu Gminy (sprzêt komputerowy)
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VI. Wymiana bramy gara¿owej w remizie w Krzycku Wielkim
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VII. Zadania inwestycyjne w ZS w Bukówcu Górnym (komin






2







6







:

 



















VIII. Modernizacja oczyszczalni cieków w Grotnikach
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IX. Wspó³finansowanie zadania Gospodarka odpadami i osadami ciekowymi w Lesznie
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X. Za³o¿enie nawadniania przy pa³acu (kwatera z Dêbem papieskim)
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XI. Budowa i modernizacja owietlenia ulicznego na terenie gminy
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XII. Budowa sali rodowiskowo-sportowej przy ZSO W³oszakowice
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Za³¹cznik nr 7
Do uchwa³y Nr XII/ 3/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU 2008 R.
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Za³¹cznik nr 8
Do uchwa³y Nr XII/83/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008R.
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657
UCHWA£A Nr 164/XX/08 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miecie rem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591, z pón. zm.) Rada Miejska w remie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Dla drogi wewnêtrznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym dzia³ki 700/1, zlokalizowanej prostopadle do ulicy
¯urawiej w remie, przedstawionej na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1, ustala siê nazwê: ulica Jastrzêbia.
2. Dla drogi wewnêtrznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1729/27, zlokalizowanej równolegle do ulicy Józefa
Wybickiego, przedstawionej na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 2, ustala siê nazwê: ulica Ks. Abp. Antoniego Baraniaka.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w remie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Katarzyna Sarnowska
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UCHWA£A Nr XV/199/2007 RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw, przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach, placówkach owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz
w orodku adopcyjno-opiekuñczym prowadzonych przez Powiat Pilski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr
102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), oraz art. 30 ust.
6, ust. 6a, art. 49, ust 2, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369),
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem 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. Nr 22, poz. 181, z 2006 r., Nr 43, poz.
293 z 2007 r., Nr 56, poz. 372) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê ,, regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagro-

dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, placówkach
owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz w orodku
adopcyjno-opiekuñczym prowadzonych przez Powiat Pilski.
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Traci moc uchwa³a Nr IV/51/2007 Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach, placówkach owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz orodkach adopcyjno-opiekuñczych prowadzonych przez Powiat Pilski.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Mantaj

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XV/199/07
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM
ZATRUDNIONYM W SZKO£ACH, PLACÓWKACH OWIATOWYCH, OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH
ORAZ ORODKACH ADOPCYJNO-OPIEKUÑCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI.
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski, zwany dalej
Regulaminem, okrela:
- szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoæ stawek
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy,
- sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,

- wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy,
- zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokoæ.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê, placówkê owiatow¹,
placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹, orodek adopcyjnoopiekuñczy lub zespó³ szkó³ (placówek) prowadzonych
przez Powiat Pilski,
2) roku szkolnym - rozumie siê przez to okres pracy szko³y od
1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

du niezdolnoci do pracy wskutek choroby, b¹d sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.

3) klasie - rozumie siê przez to tak¿e oddzia³ lub grupê
wychowawcz¹,
4) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
5) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - rozumie
siê przez to tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
prowadzonych bezporednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli zatrudnionych w
pe³nym wymiarze zajêæ wed³ug norm okrelonych w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela.

6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§6. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3
Regulaminu.
2. Podstawê obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie
zasadnicze nauczyciela.

§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.

3. Dodatek nie mo¿e przewy¿szaæ dla:

2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.

1) dyrektora - 50% podstawy jego wynagrodzenia,

§4. Ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajêæ oraz stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji, dokonuje
dyrektor szko³y, a w stosunku do dyrektora organ prowadz¹cy
szko³ê - na podstawie przepisów okrelaj¹cych minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2) wicedyrektora - 25% podstawy jego wynagrodzenia,
3) nauczyciela - 20% podstawy jego wynagrodzenia.
4. Dodatek przyznaje siê na czas okrelony, na okres nie
krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 8 miesiêcy.
5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Starosta.

ROZDZIA£ II

6. Warunkiem nabycia prawa do dodatku jest przepracowanie w danej szkole co najmniej jednego roku szkolnego.

Dodatki

7. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi, zatrudnionemu co najmniej w wymiarze 1/2 etatu.

§5. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

8. Wysokoæ dodatku dla dyrektora zale¿y od oceny jego
osi¹gniêæ w zakresie: racjonalnej polityki kadrowej i gospodarczej, celowego i oszczêdnego wydatkowania rodków
finansowych, dba³oci o maj¹tek szkolny oraz o wizerunek
szko³y w rodowisku.

3. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia
oraz innych okresów uprawniaj¹cych nauczycieli do dodatku
za wys³ugê lat okrela §7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pón. zm.).

9. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, z wy³¹czeniem dyrektorów, wylicza siê mno¿¹c
sumê wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli w poszczególnych szko³ach przez wskanik 0,03.

4. Dodatek przys³uguje:

10. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów przeznacza siê z kwoty odpisu wynosz¹cego 30%
wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów szkó³.

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;

§7. 1. Nauczycieli uprawnionych do uzyskania dodatku
funkcyjnego okrela §5 rozporz¹dzenia, o którym mowa w §5
ust. 3 Regulaminu. Ustala siê dodatek funkcyjny dla doradców metodycznych w wysokoci do 30% wynagrodzenia
zasadniczego.

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek
ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powo/
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2. Wysokoæ pozosta³ych dodatków funkcyjnych okrela
tabela:
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3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku uwzglêdnia siê w
szczególnoci: wielkoæ szko³y (zespo³u szkó³), warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz jej mo¿liwoci
finansowe.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub objêcie funkcji uprawniaj¹cej do dodatku, a je¿eli powierzenie stanowiska (funkcji)
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ ten okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie dwóch miesiêcy od
zaprzestania pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek.
7. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi pe³ni¹cemu obowi¹zki dyrektora od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie dwóch miesiêcy zastêpstwa.
8. Dyrektorom szkó³ oraz nauczycielom wykonuj¹cym
zadania doradcy metodycznego wysokoæ dodatków funkcyjnych ustala Starosta, pozosta³ym osobom na stanowiskach
kierowniczych lub pe³ni¹cych funkcje kierownicze - dyrektor
szko³y.
9. Okrelenie wysokoci dodatku nastêpuje na podstawie
stawek ustalonych w ustêpie 2 (tabela), w ramach przyznanych rodków finansowych.



10. Dodatki, o których mowa w §7, wyp³aca siê miesiêcznie z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§8. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego
tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.
3. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki dodatku za
trudne warunki pracy dla nauczycieli:
1) praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych, realizuj¹cych
zajêcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji rolinnej,
zwierzêcej i mechanizacji rolnictwa, z wy³¹czeniem instruktorów nauki jazdy, pod warunkiem przepracowania w
terenie co najmniej 1/3 miesiêcznej liczby godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ - 5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) poradni psychologiczno - pedagogicznych i poradni specjalistycznych realizuj¹cych badania psychologiczno-pedagogiczne nieletnich i ma³oletnich lub prowadz¹cych
zajêcia grupowe i indywidualne, wynikaj¹ce z zadañ diagnostycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹
i dzieæmi niepe³nosprawnymi, upoledzonymi w stopniu
g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem, a tak¿e z ich
rodzicami i opiekunami  7,5% wynagrodzenia zasadniczego;
3) szkó³ (oddzia³ów) specjalnych i szkó³ (oddzia³ów) przysposabiaj¹cych do pracy, prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne i
wychowawcze, oraz wszystkich nauczycieli prowadz¹cych
nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego  20% wynagrodzenia zasadniczego;
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4) szkó³ specjalnych prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjnowychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w
stopniu g³êbokim  30% wynagrodzenia zasadniczego;

nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.

5) wychowawców w specjalnych orodkach szkolno  wychowawczych (w tym w internatach) i placówkach opiekuñczo-wychowawczych, realizuj¹cych zajêcia wychowawcze bezporednio z wychowankami lub na ich rzecz  30%
wynagrodzenia zasadniczego;

14. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u na czas faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany,
oraz za okresy:

6) szkó³ specjalnych w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych - 40% wynagrodzenia zasadniczego;
7) wychowawców w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych realizuj¹cych zajêcia wychowawcze bezporednio z
wychowankami lub na ich rzecz - 50% wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Za prace objête wykazem, o którym mowa w ust. 3,
przys³uguje dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy w wysokoci
10% wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych nie
przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania
pracy.
7. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy, nauczycielowi przys³uguje prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
8. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne oraz
uci¹¿liwe warunki pracy, przys³uguje nauczycielowi prawo do
dodatku z obu tytu³ów.
9. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych
dla zdrowia dodatek przys³uguje w wysokoci:
1) od 10 do 35 z³ miesiêcznie  przy pierwszym stopniu
szkodliwoci,
2) od 20 do 50 z³ miesiêcznie - przy drugim stopniu szkodliwoci,
3) od 30 do 70 z³ miesiêcznie - przy trzecim stopniu szkodliwoci.
10. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia dodatek wyp³aca siê, je¿eli stê¿enia lub
natê¿enia czynników szkodliwych przekraczaj¹ najni¿sze dopuszczalne normy lub niemo¿liwe jest zachowanie innych
higienicznych norm pracy.
11. Dodatek przyznaje siê na podstawie wyników badañ
rodowiska pracy (przeprowadzonych przez upowa¿nion¹ jednostkê badawcz¹) stwierdzaj¹cych, ¿e praca jest wykonywana
w warunkach szkodliwych.
12. Dodatek przyznaje siê na okres przejciowy do czasu
poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwoci uzasadniaj¹cych przyznanie dodatku.
13. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.
Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli

1) urlopu macierzyñskiego;
2) urlopu wychowawczego;
3) choroby trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce;
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to
okresy przys³uguje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
15. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia, dodatku za pracê w trudnych
warunkach albo dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych
przys³uguje prawo do dwóch, wy¿szych dodatków.
16. Dodatki, o których mowa w §8, wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzin¹ ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy,
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 realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w
ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych w organizacji roku szkolnego, dni ustawowo
wolnych od pracy, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie
pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami.
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6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u, za wyj¹tkiem wyp³aty w ramach wynagrodzenia za
czas urlopu wypoczynkowego, naliczonego zgodnie z art. 67
ust. l ustawy - Karta Nauczyciela.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych
zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin, za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ IV
Nagrody i inne wiadczenia
wynikaj¹ce ze stosunku pracy.
§11. 1. W ramach osobowego funduszu p³ac poszczególnych szkó³ tworzy siê specjalny fundusz nagród w wysokoci
1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród Starosty i Dyrektorów szkó³.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu
nagród:

Poz. 658

d) samorz¹d uczniowski,
e) Dyrektor Wydzia³u Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego.
f) zwi¹zki zawodowe nauczycieli.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli lub kadry kierowniczej
nale¿y sk³adaæ do 15 wrzenia w sekretariacie Wydzia³u
Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa. W szczególnych przypadkach wnioski mo¿na sk³adaæ w innym terminie.
5. Nagrody mog¹ otrzymaæ nauczyciele i dyrektorzy za
szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno- wychowawcze, opiekuñcze i organizacyjne.
6. Prawo do zg³aszania kandydatów do przyznania
Nagrody dyrektora maj¹:
a) dyrektor szko³y (placówki) z w³asnej inicjatywy,
b) rada pedagogiczna,
g) samorz¹d uczniowski,
h) zwi¹zki zawodowe nauczycieli.
7. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli nale¿y sk³adaæ do
15 wrzenia w sekretariacie szko³y. W szczególnych przypadkach wnioski mo¿na sk³adaæ w innym terminie.
8. Przy przyznawaniu nagród starosty i dyrektora szko³y
dla nauczycieli bierze siê pod uwagê co najmniej 5 sporód
nastêpuj¹cych kryteriów:
1) uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych, ustalonych na podstawie badañ wystandaryzowanych narzêdziami pomiaru dydaktycznego przez dyrekcje szko³y lub
inny nadzór pedagogiczny,
2) sukcesy doprowadzenie uczniów do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych na poziomie rejonu
i wy¿szym (olimpiady, konkursy, zawody, przegl¹dy), na
poziomie ogólnopolskim,
3) opracowanie i wdro¿enie z sukcesem w³asnych programów autorskich, podrêczników, nowatorskich rozwi¹zañ
metodycznych lub innych innowacji pedagogicznych,

a) 25% tego funduszu na nagrody Starosty,

4) dzielenie siê dowiadczeniem zawodowym,

b) 75% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkó³.

5) przygotowywanie uroczystoci, imprez, konkursów,
turniejów o zasiêgu powiatowym i wojewódzkim,

§12. 1. Wysokoæ nagród:
a) Starosty wynosi od 1.000 do 3.000 z³,
b) Dyrektora od 500 do 2.000 z³.
2. Nagrody Starosty i dyrektorów szkó³ przyznawane s¹
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ równie¿ przyznawane w innym terminie.
3. Prawo do zg³aszania kandydatów do przyznania
Nagrody Starosty maj¹:
a) Starosta z w³asnej inicjatywy,
b) dyrektor szko³y (placówki),
c) rada pedagogiczna,

6) aktywnoæ spo³eczna, powiêcanie uczniom dodatkowego
czasu, organizowanie zajêæ pozalekcyjnych np. zespo³y
wokalne, chór, kabaret, redagowanie gazety szkolnej,
organizowanie imprez, wycieczek itp.,
7) organizowanie opieki i pomocy dla uczniów maj¹cych
trudnoci w nauce, bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
8) prowadzenie aktywnej dzia³alnoci na rzecz zwalczania
wród m³odzie¿y zjawiska narkomanii, alkoholizmu,
palenia tytoniu i chuligañstwa,
9) wyzwalanie wród uczniów twórczej aktywnoci, umiejêtnoæ ich motywowania, szczególnie w prowadzonej przez
nauczyciela klasie,
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10) wspó³praca z rodzicami, organizacjami spo³ecznymi, zak³adami pracy i innymi podmiotami w celu realizacji zadañ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
11) autorytet wród uczniów, rodziców, nauczycieli.
9. Nagrody s¹ przyznawane nauczycielom przez dyrektora szko³y (placówki).
10. Przy przyznawaniu nagród Starosty dyrektorom szkó³
i placówek owiatowych bêdzie brane pod uwagê co najmniej
5 sporód nastêpuj¹cych kryteriów:
1) wyniki nauczania i wychowania osi¹gane przez szko³ê
(placówkê),
2) poziom organizacji pracy szko³y (placówki), zdyscyplinowanie pracowników,
3) dba³oæ o poziom bazy szkolnej, wykonane remonty,
inwestycje,
4) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na wzbogacenie bazy,
zakup rodków dydaktycznych i inne cele,
5) w³aciwe i racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) podejmowanie inicjatyw i innowacji podnosz¹cych jakoæ
pracy szko³y (placówki),
7) dba³oæ o poziom kwalifikacji i ich podnoszenie przez
pracowników,
8) prawid³owoæ sprawowanego przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego,
9) w³aciwa wspó³praca z rodzicami, uczniami, rada pedagogiczn¹, organem nadzoru pedagogicznego,
10) udzia³ szko³y w organizowaniu imprez, uroczystoci,
turniejów o zasiêgu pozaszkolnym.
11. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³ (placówek) typowani do
nagrody Starosty oraz nauczyciele typowani do nagrody
dyrektora powinni przepracowaæ w danej szkole (placówce)
co najmniej 2 lata.
12. Nagrody starosty przyznaje Starosta Pilski w imieniu
Zarz¹du Powiatu Pilskiego.
13. Nagrodzony otrzymuje pismo informuj¹ce o przyznaniu nagrody z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza siê
w jego aktach osobowych.
§13. 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.
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.

ROZDZIA£ V
Dodatek mieszkaniowy
§14. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5000 mieszkañców,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ.
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
1) 12,00 z³ - dla jednej osoby,
2) 24,00 z³ - dla dwóch osób,
3) 36,00 z³ - dla trzech osób,
4) 48,00 z³ - dla czterech osób,
5) 60,00 z³ - dla piêciu i wiêcej osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu oraz jego
doros³ym dzieciom, bêd¹cymi nauczycielami, stale z nim
zamieszkuj¹cymi, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie oraz ich doros³e dzieci
wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
§15. 1. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresowej s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.
2. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Starosta.
4. Ma³¿onkowie bêd¹cy nauczycielami wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
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ROZDZIA£ VI

Zawodowym Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania i Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Postanowienia koñcowe
§16. Przepisy Regulaminu maj¹ zastosowanie od dnia
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§17. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi organizacjami zwi¹zkowymi: Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem

§18. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie i formie
wynikaj¹cej z odpowiednich przepisów prawa.
§19. W sprawach nie objêtych regulaminem zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
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UCHWA£A Nr XV/209/07 RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zaliczenia drogi Pi³a-Leszków-Kaczory do kategorii drogi powiatowej
Na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Rada Powiatu w Pile zalicza drogê Pi³a-Leszków-Kaczory do kategorii drogi powiatowej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Pile.

§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Mantaj
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UCHWA£A Nr XV/211/07 RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Pilskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W Statucie Powiatu Pilskiego, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/216/04 Rady Powiatu w Pile z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Powiatu Pilskiego (zm. uchwa³a Nr XXXIV/296/05 z dnia 29
wrzenia 2005 r.; Nr XXXVII/325/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
i Nr V/70/07 z dnia 28 lutego 2007 r.), wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §16 w ust. 2 po wyrazach Starostwa Powiatowego
dodaje siê przecinek oraz wyrazy umieszczenie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Pilskiego;
2) w §17 w ust. 8 wyrazy  za³¹cznik Nr 3  zastêpuje siê
wyrazami za³¹cznik Nr 2;
3) w §18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Interpelacje i zapytania Radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du i Starosty za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.,
b) w ust. 2 po kropce, dodaje siê zdanie w brzmieniu:
Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego oraz pytanie dotycz¹ce tego stanu.,
c) w ust. 3 po kropce, dodaje siê zdanie w brzmieniu:
Przewodnicz¹cy Rady przekazuje interpelacjê podmiotowi, do którego interpelacja jest skierowana.,
4) po §19 dodaje siê §19a w brzmieniu:
§19a. 1. Owiadczenia mog¹ byæ sk³adane jedynie na
zakoñczenie obrad. Nad owiadczeniami nie przeprowadza siê dyskusji.
2. Przedmiotem owiadczenia nie mo¿e byæ sprawa, której merytoryczna treæ jest interpelacj¹ lub zapytaniem.
3. Owiadczenie z³o¿one w formie ustnej, wymaga przed³o¿enia jego treci w formie pisemnej.;
5) w §25 w ust. 3 po wyrazie Starostwa dodaje siê przecinek i wyrazy  a wywo³uj¹ce skutki finansowe przez
Skarbnika Powiatu;
6) po §53 dodaje siê §53a w brzmieniu:
§53a. 1. Zarz¹d Powiatu rozstrzyga w formie uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji, wynika-

j¹ce z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w
granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
Powiatu mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y w szczególnoci
zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.
3. Uchwa³y Zarz¹du Powiatu podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du obecni na posiedzeniu Zarz¹du.
4. Uchwa³y Zarz¹du Powiatu bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du Powiatu, którzy brali udzia³ w podejmowaniu decyzji.;
7) w §63a w ust. 3 w pkt 5 po wyrazach Starostwa Powiatowego, dodaje siê wyrazy  oraz umieszczone na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego ;
8) za³¹cznik Nr 1 do Statutu Powiatu Pilskiego Jednostki
organizacyjne Powiatu, otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
9) w za³¹czniku Nr 2 do Statutu Powiatu Pilskiego Regulamin Rady Powiatu w Pile:
a) w §11 w ust. 5 po wyrazach powiadamiani telefonicznie dodaje siê wyrazy  lub poczt¹ elektroniczn¹ ,
b) §12 otrzymuje brzmienie:
§12. Informacja o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
sesji Rady Powiatu podawana jest do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie informacji w siedzibie
Starostwa Powiatowego, umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Pilskiego oraz przekazanie lokalnym mediom.,
c) w §16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego obrady
sesji prowadzi wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy. W przypadku nie wyznaczenia przez Przewodnicz¹cego Wiceprzewodnicz¹cego do prowadzenia sesji,
jej obrady prowadzi najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy.,
d) w §27 w ust. 1 po wyrazach formie pisemnej dodaje
siê wyrazy (wy³¹cznie w formie papierowej),
e) w §28 w ust. 2 po wyrazach s¹ pisemnie dodaje siê
wyrazy (wy³¹cznie w formie papierowej),
f) w §54 w ust. 1 wyrazy do dnia 31 marca zastêpuje
siê wyrazami
do dnia 20 marca,
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g) w §78 w ust. 1 wyraz Wiceprzewodnicz¹cego zastêpuje siê wyrazem Wiceprzewodnicz¹cych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Mantaj

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/211/07
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 grudnia 2007 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
I.

Jednostki bud¿etowe

1. Starostwo Powiatowe w Pile
Al. Niepodleg³oci 33/35 i 37,
64-920 Pi³a,
2. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kociuszki w £ob¿enicy
ul. Z³otowska 15, 89-310 £ob¿enica,
3. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie w
Pile
ul. W. Pola 11, 64-920 Pi³a,
4. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
ul. Ceglana 4, 64-920 Pi³a,
5. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
ul. Teatralna 1, 64-920 Pi³a,
6. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile
ul. Kiliñskiego 16, 64-920 Pi³a,
7. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Pile
ul. Gen. Sikorskiego 18A, 64-920 Pi³a,

13. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
ul. niadeckich 27 B, 64-920 Pi³a,
14. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Rzadkowie
64-810 Kaczory,
15. M³odzie¿owy Orodek Wychowawczy w £ob¿enicy
ul. Z³otowska 14, 89-310 £ob¿enica,
16. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Pile
ul. W. Pola 11, 64-920 Pi³a,
17. Centrum Edukacji Zawodowej w Pile
ul. Ceglana 2, 64-920 Pi³a,
18. M³odzie¿owy Dom Kultury Iskraw Pile
ul. Kiliñskiego 12, 64-920 Pi³a,
19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Al.Wojska Polskiego 49 E, 64-920 Pi³a,
20. Dom Dziecka im. Józefa Czes³awa Babickiego w Kijaszkowie
89-321 T³ukomy,
21. Rodzinny Dom Dziecka w Pile
ul. rednia 11, 64-920 Pi³a,

8. Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych w Pile

22. Rodzinny Dom Dziecka w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 73, 64-920 Pi³a,

ul. rednia 15, 64-920 Pi³a,

9. Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Pile
Al. Powstañców Wielkopolskich 18, 64-920 Pi³a,
10. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Miko³aja Kopernika
w Wyrzysku
ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk,
11. Zespó³ Szkó³ Techniczno-Rolniczych w Nie¿ychowie
89-340 Bia³oliwie,
12. Zespó³ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
ul. Gen. Sikorskiego 19, 64-920 Pi³a,

23. Rodzinny Dom Dziecka w Osieku n/Not.
89-333 Osiek n/Not.
24. Orodek Adopcyjno-Opiekuñczy w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Pi³a,
25. Dom Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w Pile
ul. 11 Listopada 40, 64-920 Pi³a,
26. Dom Pomocy Spo³ecznej w Rzadkowie
64-810 Kaczory,
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27. Dom Pomocy Spo³ecznej w Dêbnie

32. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Pile

89-310 £ob¿enica,

ul. Walki M³odych 78, 64-920 Pi³a,

28. Dom Pomocy Spo³ecznej w Chlebnie

II.

89-310 £ob¿enica,

Instytucje kultury

1. Biuro Wystaw Artystycznych i Us³ug Plastycznych w Pile

29. Dom Pomocy Spo³ecznej w Falmierowie

ul. Ludowa 11 A, 64-920 Pi³a,

89-311 Falmierowo,

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile

33. Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Pile

im. Pantaleona Szumana
ul. Buczka 7, 64-920 Pi³a,

ul. Rydygiera 23, 64-920 Pi³a,
30. Powiatowy Urz¹d Pracy w Pile

III. Publiczne zak³ady opieki zdrowotnej

Al. Niepodleg³oci 24; 64  920 Pi³a

1. Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku

31. Powiatowy Zespó³ Do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w Pile

ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk,
2. Szpital Specjalistyczny w Pile

ul. Wojska Polskiego 49B, 64-920 Pi³a,

ul. Rydygiera 1, 64-920 Pi³a.
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UCHWA£A Nr XVI/104/2007 RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XV/96/2007 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Powiat Turecki
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.), art. 91d pkt 1, art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust.
7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Powiatu Tureckiego
uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XV/96/2007 Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych
prowadzonych przez Powiat Turecki §10 ust. 3 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
1)za trudne warunki pracy:
a) ujête w §9 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 - 5%,
b) ujête w §9 ust. 2 pkt 6 - 15%,

c) ujête w §9 ust. 2 pkt 8 - 7,5%,
d) ujête w §9 ust. 2 pkt 4,5 i 7 - 20%,
§2. Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Tureckiego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Tureckiego
() Roman Rybacki
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POROZUMIENIE
z dnia 30 stycznia 2008 roku
zawarte pomiêdzy Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu Grodziskiego,
w imieniu którego dzia³aj¹:
1) Stanis³aw Hadka  Starosta
2) Gra¿yna Willmann  Wicestarosta
zwanym dalej Powierzaj¹cym a
Gmin¹ Grodzisk Wlkp., reprezentowan¹ przez:
Burmistrza Henryka Szymañskiego
zwanym dalej Przyjmuj¹cym
§1. Powierzaj¹cy przekazuje Przyjmuj¹cemu bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Grodziska Wlk
p. w granicach okrelonych na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
do porozumienia, w zakresie bie¿¹cego utrzymania i remontów, polegaj¹cych w szczególnoci na:
a) utrzymaniu oznakowania poziomego (przejcia dla
pieszych) i pionowego,
b) remontach cz¹stkowych nawierzchni jezdni,
c) czyszczeniu kanalizacji deszczowej,
d) utrzymaniu czystoci i porz¹dku na terenie dróg powiatowych w zakresie wynikaj¹cym z Art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami),
e) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg na terenie
miasta Grodziska Wlkp.
§2. Powierzaj¹cy przeka¿e na realizacjê zadañ ujêtych w §1
porozumienia kwotê w wysokoci 85.000,00 z³ (s³ownie: osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych zero groszy).
Przedmiotowa kwota bêdzie przekazywana Przyjmuj¹cemu w czterech równych ratach p³atnych do 15 ka¿dego

miesi¹ca rozpoczynaj¹cego nowy kwarta³, przy czym pierwsza rata zostanie przekazana do 15 lutego 2008 r.
§3. Przyjmuj¹cy bêdzie wydawa³ rodki, o których mowa
w §2 zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówieñ publicznych.
§4. Wykonywanie nadzoru nad realizacj¹ powierzonych
czynnoci sprawuje Powierzaj¹cy.
§5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 lutego 2008
roku do 31 grudnia 2008 roku.
§6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§7. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zania porozumienia z 1 miesiêcznym okresem wypowiedzenia.
§8. Szczegó³owe rozliczenie Przyjmuj¹cy przeka¿e Powierzaj¹cemu w terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. lub w
terminie rozwi¹zania umowy.
§9. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 dla ka¿dej ze stron.
§10. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Powierzaj¹cy
Starosta
() Stanis³aw Hadka
Wicestarosta
() Gra¿yna Willmann
Przyjmuj¹cy
Burmistrz
() Henryk Szymañski
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POROZUMIENIE
z dnia 31 stycznia 2008 roku
zawarte w Turku pomiêdzy:

-

Starost¹ Tureckim - Panem Ryszardem Bartosikiem zwanym w treci porozumienia Powierzaj¹cym a

zabiegów pielêgnacyjnych rolinnoci lenej (upraw
lenych) w wieku do 10 lat,

-

zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
w razie, gdy w³aciciel lasu nie wykonuje obowi¹zków
okrelonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadañ zawartych w uproszczonym planie urz¹dzania lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 cyt.
ustawy o lasach (art. 24)

Nadleniczym Nadlenictwa Turek  Panem Tadeuszem
Karbowym zwanym w treci porozumienia Przyjmuj¹cym
w sprawie powierzenia Nadleniczemu Nadlenictwa
Turek niektórych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Starosty
Tureckiego w zakresie nadzoru nad gospodark¹ len¹
w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami):
§1. Powierzaj¹cy powierza, a Przyjmuj¹cy przyjmuje na
zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu prowadzenie w jego imieniu ni¿ej wymienionych spraw, nale¿¹cych do
kompetencji Powierzaj¹cego na podstawie przepisów ustawy
o lasach z dnia 28 wrzenia 1991 r. (Tekst jednolity: Dz.U.
z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami) zwanej w treci
porozumienia ustaw¹ o lasach:
1. Wydawanie decyzji w sprawie okrelenia zadañ w³acicieli
lasów w zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych
zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów; zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie
pojawiaj¹cych i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych; ochrony gleby i wód lenych (art. 9 ust. 2)
2. Dokonywanie oceny udatnoci upraw i informowanie o tej
ocenie Starosty Tureckiego (art. 14 ust. 7 i 8 )
3. Na wniosek w³aciciela, cechowanie drewna, pozyskanego w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa
i wystawienie w³acicielowi dokumentu stwierdzaj¹cego
legalnoæ pozyskania drewna (art. 14a ust. 3)
4. Nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urz¹dzania lasu (art. 22 ust. 5)
5. Wydawanie decyzji nakazuj¹cych wykonanie w szczególnoci:

§2. Przyjmuj¹cy zobowi¹zuje siê do:
1. Prowadzenia rejestru wydanych decyzji okrelonych w §1
porozumienia,
2. Prowadzenia rejestru wydanych wiadectw legalnoci
pochodzenia drewna,
3. Podejmowania czynnoci przygotowawczych do wszczêcia postêpowania egzekucyjnego bêd¹cych wynikiem
ustaleñ terenowych (na gruncie) polegaj¹cych na:
- wystawieniu decyzji administracyjnych w pierwszej
instancji w zakresie okrelonym w §1 porozumienia,
- wystawieniu upomnieñ,
- kompletowaniu dokumentów niezbêdnych do wydania przez Powierzaj¹cego tytu³u wykonawczego.
4. Opiniowania mo¿liwoci pozyskania drewna w przypadkach losowych, niezgodnie z uproszczonym planem
urz¹dzania lasu lub decyzj¹ wydan¹ na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (art. 23 ust. 4).
5. Wype³niania i dostarczania Powierzaj¹cemu dzia³u 2 (Hodowla lasu i pozyskanie drewna) sprawozdania L-03
o lasach stanowi¹cych w³asnoæ osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Pañstwa).
§3. W celu realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego porozumienia Powierzaj¹cy zabezpieczy Przyjmuj¹cemu:
- imienn¹ piecz¹tkê upowa¿niaj¹c¹ Przyjmuj¹cego do wystêpowania w imieniu Powierzaj¹cego w zakresie spraw
okrelonych w niniejszym porozumieniu,
- wzory druków decyzji oraz upomnieñ,
- wzory druków wiadectw legalnoci pochodzenia drewna

a) ponownego wprowadzenia rolinnoci lenej (upraw
lenych),

- dwie sztuki urz¹dzeñ do cechowania drewna wg wzoru
w Rozporz. MOZNiL z dnia 4.02.1998 r. (Dz.U. Nr 36, poz.
201),

b) przebudowy drzewostanu,

- niezbêdn¹ iloæ p³ytek z numerami w kolorze niebieskim,

c) pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:

- wysy³kê korespondencji niezbêdnej do prawid³owego
realizowania zleconego nadzoru.

-

usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak¿e z³omów i wywrotów,
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§4. 1. Strony Porozumienia zobowi¹zuj¹ siê do wzajemnego wspó³dzia³ania w zakresie zadañ przez nie wykonywanych.
2. Strony ustalaj¹, ¿e Przyjmuj¹cy bêdzie bie¿¹co informowa³ Powierzaj¹cego o trudnociach i nieprawid³owociach
zaistnia³ych w trakcie wykonywania powierzonych zadañ.
3. Powierzaj¹cy zastrzega sobie prawo do kontrolowania
wykonywania powierzonych zadañ.
§5. Powierzaj¹cy zabezpieczy rodki finansowe na pokrycie kosztów poniesionych przez Przyjmuj¹cego na prowadzenie nadzoru gospodarki lenej w lasach nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa w zakresie okrelonym w porozumieniu na terenie nastêpuj¹cych gmin:Tuliszków, Turek,
Brudzew, W³adys³awów, Malanów, Dobra, Kawêczyn, Przykona i Miasto Turek.
§6. Przyjmuj¹cy zastrzega, ¿e warunkiem prowadzenia
powierzonych spraw jest zapewnienie przez Powierzaj¹cego
rodków finansowych na te cele. Wielkoæ rodków na realizacjê powierzonych zadañ ustalana bêdzie na dany rok w
drodze aneksu w terminie do 31 marca ka¿dego roku. rodki
finansowe bêd¹ przekazywane kwartalnie w wysokoci 1/4
ustalonej aneksem kwoty po przedstawieniu stosownej faktury.

Poz. 663

§7. Traci moc porozumienie zawarte pomiêdzy Starostwem Powiatowym w Turku i Nadleniczym Nadlenictwa
Turek z dnia 22 marca 1999 roku dotycz¹ce powierzenia
sprawowania nadzoru nad gospodark¹ len¹ w lasach nie
stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa na terenie powiatu
tureckiego.
§8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony
i wchodzi w ¿ycie w okresie 14 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e je
wypowiedzieæ pisemnie z zachowaniem co najmniej trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesi¹ca kalendarzowego.
3. Zmiany w niniejszym porozumieniu mog¹ byæ wprowadzane w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9. Niniejsze porozumienie sporz¹dzono w 4-rech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
PRZYJMUJ¥CY:
Nadleniczy
Nadlenictwa Turek
() mgr in¿. Tadeusz Karbowy
POWIERZAJ¥CY:
Starosta
() Ryszard Bartosik
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SPRAWOZDANIE STAROSTY PILSKIEGO Z DZIA£ALNOCI
POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W ROKU 2007
Dzia³aj¹ca na podstawie ustawy o samorz¹dzie powiatowym Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w roku 2007 zgodnie z zatwierdzonym przez Starostê Pilskiego planem pracy
obradowa³a na czterech posiedzeniach.
Ka¿dorazowo posiedzeniami Komisji kierowa³ jej
przewodnicz¹cy  Starosta Pilski.
W trakcie ka¿dego posiedzenia omawiany by³ bie¿¹cy stan
bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie powiatu w oparciu
o informacje przedstawiane przez Komendanta Powiatowego
Policji, Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zasadnicze problemy, którymi zajmowa³a siê Komisja to
przede wszystkim:
1) ocena projektu bud¿etu powiatu pod k¹tem zapewnienia
bezpieczeñstwa i porz¹dku,
2) dzia³ania podejmowane przez Prokuraturê Rejonowa
w Pile na rzecz przestrzegania prawa,
3) zjawisko demoralizacji oraz przestêpczoci nieletnich na
terenie powiatu oraz dzia³ania podjête w celu przeciwdzia³ania temu zjawisku,
4) bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w szko³ach prowadzonych przez powiat na podstawie raportu z dokonanego
przegl¹du w tym zakresie,
5) realizacja zadañ wynikaj¹cych z Programu profilaktyki
uzale¿nieñ i towarzysz¹cych im innych problemów
spo³ecznych wród dzieci i m³odzie¿y,

6) zadania powiatu wynikaj¹ce z ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym,
7) dalsze funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
8) zjawisko przemocy domowej  procedury dzia³ania oraz
okolicznoci utrudniaj¹ce prowadzenie skutecznych interwencji,
9) nietrzewi uczestnicy ruchu drogowego w zdarzeniach
zaistnia³ych na drogach powiatu.
Komisja pozytywnie oceni³a dzia³ania podejmowane przez
powiatowe inspekcje, s³u¿by i stra¿e na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie powiatu a szczególnie na
rzecz poprawy indywidualnych odczuæ obywateli w tym
zakresie.
Dokonane przez Komisjê analizy stanu bezpieczeñstwa
i porz¹dku wykaza³y, ¿e w powiecie pilskim w dalszym ci¹gu
utrzymuje siê niewielka tendencja spadkowa w zakresie
najczêciej pope³nianych przestêpstw. Tendencja ta jest
wynikiem intensywnych dzia³añ podejmowanych przede
wszystkim przez Komendê Powiatow¹ Policji oraz Prokuraturê
Rejonow¹.
Pozytywnie oceniono realizacjê programów profilaktycznych realizowanych na terenie powiatu, szczególnie dotycz¹cych dzieci i m³odzie¿y, a których realizacja nie by³aby mo¿liwa bez w³¹czenia siê w podejmowane dzia³ania dyrektorów
szkó³, pedagogów szkolnych i nauczycieli.
Komisja zaleci³a kontynuacjê wdro¿onych programów profilaktycznych oraz szersze w³¹czanie do ich realizacji spo³eczeñstwa powiatu.
Starosta Pilski
() Tomasz Bugajski
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE
z dnia 4 lutego 2008 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Kamieniec przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2008 r.
z pón. zm.1) Komisarz Wyborczy w Lesznie podaje do
publicznej wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Gminy Kamieniec przeprowadzonych w dniu 3 lutego
2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
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Komisarz Wyborczy
w Lesznie
() Mariusz Tomaszewski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr
48, poz. 327.
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE
z dnia 4 lutego 2008 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Rychwale przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2008 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z pón. zm.1) Komisarz Wyborczy w Koninie podaje do publicznej
wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Rychwale przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2008 r.

II
Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 2, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.

I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego sporód 6 kandydatów zg³oszonych
na 6 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do g³osowania by³o 419 osób.

C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 274.
D. G³osów wa¿nych oddano 273.
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 6

1) DOMINIAK Wanda
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty
do g³osowania) 274 wyborców, to jest 65,39% uprawnionych do g³osowania.

Komisarz
Wyborczy w Koninie
() Pawe³ Sypniewski

F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 274.
G. G³osów wa¿nych oddano 273, to jest 99,64% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 1, to jest 0,36% ogólnej liczby
g³osów oddanych.

KWW NASZA GMINA

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zpsfa³y
og³oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17 poz. 128 Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr25, poz. 162 i Nr 48,
poz. 327.
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