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8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci:

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8 wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i
zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.

1) zawieszenia zajêæ szkolnych z powodu epidemii, mrozów lub klêsk ¿ywio³owych,
2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub inne imprezy,
3) choroby dziecka uczêszczaj¹cego na zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze lub uczonego w systemie nauczania indywidualnego, jeli choroba nie trwa d³u¿ej
ni¿ tydzieñ traktuje siê jako godziny faktycznie przepracowane.
6. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia lub te¿ nie
odbywaj¹ siê z przyczyny okrelonej w pkt 5 podpunkt 3)
 za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar
zajêæ okrelony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/
5 tego wymiaru za ka¿dy dzieñ, w którym nauczyciel nie
odbywa³ zajêæ z przyczyn okrelonych w niniejszym punkcie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ liczba
godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi
w projekcie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca
siê za godziny faktycznie przepracowane.
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§10. 1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych
nauczycieli.
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu, o
którym mowa w punkcie 1 okrela Rada Miejska Zagórowa.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§12. Traci moc uchwa³a nr III/15/2006 Rady Miejskiej
Zagórowa z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie regulaminu
okrelaj¹cego na rok 2007 wysokoæ stawek i szczegó³owych
warunków przyznawania i wyp³acania dodatków za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za
warunki pracy, jak równie¿ szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz wysokoci i warunków wyp³acania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolu, dla których organem prowadz¹cym jest gmina Zagórów.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Romualda Matusiak
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POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 31 grudnia 2007 roku w Pile pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu w Pile, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Pan Tomasz Bugajski

-

Starosta Pilski

2. Pan Jan Marek Pikulik Wicestarosta Pilski
za kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu Pana Tomasza Paw³owskiego
a
Prezydentem Miasta Pi³y Panem Zbigniewem Kosmatk¹
za kontrasygnat¹ Skarbnika Miejskiego Pani Danuty Drabik

dzia³aj¹cych na podstawie Uchwa³y Nr XIII/102/99 Rady
Miejskiej w Pile z dnia 29 czerwca 1999 r. oraz Uchwa³y Nr
XXXI/301/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 listopada 2000
r.
§1. 1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. Zarz¹d Powiatu w Pile.
zwany dalej Powierzaj¹cym, przekazuje Prezydentowi Miasta Pi³y, zwanej dalej Przejmuj¹cym, zarz¹dzanie drogami
powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Pi³y.
2. Szczegó³owy wykaz dróg powiatowych, o których mowa
w ust. 1, stanowi za³¹cznik Nr 1 do porozumienia.
3. Przejmuj¹cy w zarz¹d zobowi¹zuje siê do zarz¹dzania
obiektami mostowymi i przepustami le¿¹cymi w ci¹gach dróg
powiatowych.
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4. Szczegó³owy wykaz mostów, przepustów i tuneli sporz¹dzony zostanie po opracowaniu ewidencji dróg powiatowych w m. Pi³a i stanowiæ bêdzie za³¹cznik Nr 2 do porozumienia.
§2. 1. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê do zarz¹dzania drogami powiatowymi, o których mowa w §1, zgodnie z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z przepisów ustawy o drogach publicznych.
2. Do obowi¹zków Przejmuj¹cego nale¿y w szczególnoci:
1) opracowanie projektów planów finansowania budowy,
przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz
drogowych obiektów in¿ynierskich,
2) pe³nienie funkcji inwestora, z uwzglêdnieniem wspólnego
podejmowania decyzji na etapie realizacji inwestycji,
3) zimowe i letnie utrzymanie nawierzchni drogi, chodników
i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹,
4) utrzymanie drogowych obiektów in¿ynierskich i urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych ruch,
5) koordynacja robót w pasie drogowym,
6) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i zjazdy
z dróg oraz pobieranie op³at i kar pieniê¿nych,
7) przekazywanie informacji Powierzaj¹cemu o drogach okrelonych w za³¹czniku do porozumienia do 15 marca ka¿dego roku, w zakresie dzia³alnoci sprawozdawczej sporz¹dzanej na potrzeby Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
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2) w roku 2009 i w latach nastêpnych kwotê stanowi¹c¹ 20%
³¹cznej kwoty wydatków ze rodków w³asnych bud¿etu
Powierzaj¹cego przeznaczonych na realizacjê zadañ zwi¹zanych z bie¿¹cym utrzymaniem dróg powiatowych, nie
mniejsz¹ ni¿ na poziomie roku 2008.
2. Kwota ustalona wg zasad okrelonych w ust. l bêdzie
przekazywana w transzach wynosz¹cych 1/11 kwoty, o której
mowa w ust.l, w terminie do dnia 25 ka¿dego miesi¹ca na
konto UM w Pile Nr 53 1320 1351 2222 0000 2000 0005,
ostatnia transza p³atnoci nast¹pi do dnia 25 listopada br.
3. Z tytu³u sprawowania obowi¹zków zarz¹dcy dróg, rodki uzyskane z zajêcia pasa drogowego dróg wymienionych w
za³¹czniku Nr 1 oraz p³atnego parkingu przy ul. Buczka stanowiæ bêd¹ dochody Przejmuj¹cego, z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem na drogach w miecie Pile.
4. Powierzaj¹cy zobowi¹zuje siê do przekazywania na
zadania inwestycyjne, których zakres okreli ka¿dorazowo
oddzielna umowa, kwoty 1.000.000, 00 z³ w roku 2008 i latach
nastêpnych.
5. Wspólne finansowanie przez Powierzaj¹cego i Przejmuj¹cego zadañ inwestycyjnych na drogach powiatowych w
miecie Pile bêdzie przedmiotem odrêbnych uzgodnieñ. Na
ten cel bêd¹ przyznane odrêbne rodki, na podstawie odrêbnych porozumieñ.
6. Maj¹tek powsta³y w wyniku realizacji zadañ skutkuj¹cych zwiêkszeniem wartoci stanowiæ bêdzie w³asnoæ Powiatu Pilskiego i bêdzie przekazywany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego i przekazywanie wniosków i informacji do Powierzaj¹cego celem aktualizacji ewidencji dróg przez Powierzaj¹cego,

§6. 1. Sposób wydatkowania kwoty przekazywanej na mocy
niniejszego porozumienia bêdzie corocznie uzgadniany przez
Powierzaj¹cego w oparciu o propozycje przed³o¿one przez
Przejmuj¹cego do koñca padziernika ka¿dego roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, po uprzednim otrzymaniu informacji o wysokoci przyznanych rodków.

9) wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczaj¹cych,

2. Przejmuj¹cy bêdzie przygotowywa³ projekty planów
zadañ remontowych i inwestycyjnych celem zaakceptowania
przez Przekazuj¹cego.

10) przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników,
11) utrzymywanie zieleni przydro¿nej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
12) wykonywanie innych zadañ przewidzianych dla zarz¹dcy
drogi okrelonych w ustawie o drogach publicznych.
§3. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów le¿y w gestii Przekazuj¹cego.
§4. Strony porozumienia ustalaj¹, ¿e zgodnie z art. 10 ust.
5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zarz¹dzaj¹cym ruchem
na drogach powiatowych, o których mowa w §1 i 2, jest
Starosta Pilski.
§5. 1. Powierzaj¹cy zobowi¹zuje siê do przekazania na
rzecz Przejmuj¹cego w formie dotacji celowej:
1) w roku 2008 kwotê w wysokoci 1.000.000 z³ - dotacja
celowa na wydatki bie¿¹ce

3. Przejmuj¹cy bêdzie przekazywa³ Powierzaj¹cemu cztery razy w roku informacjê o poniesionych wydatkach na
bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych w Pile:
1) w terminie do dnia 20 kwietnia ka¿dego roku w stosunku
do zadañ przewidzianych do wykonania w I kwartale,
2) w terminie do dnia 20 lipca ka¿dego roku za II pó³rocze,
3) w terminie do 20 padziernika za III kwarta³y,
4) w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku za rok
poprzedni.
§7. Strony ustalaj¹, ¿e obowi¹zki wynikaj¹ce z zarz¹dzania drogami powiatowymi, o których mowa w §1, 2 w imieniu
Przejmuj¹cego sprawowaæ bêdzie Zarz¹d Dróg i Zieleni w
Pile, z wyj¹tkiem prowadzenia inwestycji, które pozostaj¹ w
gestii Prezydenta Miasta Pi³y.
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§8. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia treci porozumienia
wymagaj¹ dla swej wa¿noci formy pisemnej w postaci
aneksu.

§12. Z dniem 31 grudnia 2007 roku. traci moc porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2001 r. pomiêdzy Gmin¹ Pi³a,
a Powiatem Pilskim.

§9. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ niniejsze porozumienie za 3 miesiêcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec roku.

§13. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§14. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§10. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
niniejszego porozumienia maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Powierzaj¹cy
Starosta
() Tomasz Bugajski
Wicestarosta
() Jan Marek Pikulik

§11. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2008 r. i zawarte jest na czas nieokrelony.

Przejmuj¹cy
z up. Prezydenta Miasta Pi³y
Zastêpca Prezydenta
() Jerzy Wo³oszyñski

Za³¹cznik Nr 1

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIERZANYCH W ZARZ¥DZANIE PREZYDENTOWI MIASTA PI£Y
/



1







%



%



&



.



.





.

'



.





/



/









1 



3



'










































































/











/











/




























0



0











0











2









2









3









5
















































































7



7



:



:



:



:



:



=



'



0





/

6


=




5






Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 24

— 2790 —

Poz. 516

