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631
UCHWA£A Nr XIV/107/2007 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat,
za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szko³ach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminê Pleszew na rok 2008
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat, za warunki pracy
oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i
Gminê Pleszew na rok 2008. w brzmieniu:
Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom
dodatku za wys³ugê lat, za warunki pracy oraz dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szko³ach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminê Pleszew
na rok 2008.

I. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

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

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

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

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

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów; uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci
i pracy nauczyciela, znacz¹cych osi¹gniêæ dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.,
2) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami,
w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc
socjaln¹,
3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
4) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
6) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
7) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
8) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
9) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
10) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
11) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
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12) stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz z innymi instytucjami wspomagaj¹cymi,
13) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych
w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji otwartych lub innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y,
f) praca z uczniami w czasie wolnym od zajêæ dydaktycznych.
14)
realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.

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

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

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

1) umiejêtnoæ racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi poprzez:

f) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim.

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

g) prawid³ow¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i
nadzoruj¹cym szko³ê.

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

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

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

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

III. DODATEK FUNKCYJNY

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

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

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

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

1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,

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

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

1) wielkoæ i strukturê organizacyjn¹ placówki:

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

-

liczbê oddzia³ów,

-

liczbê zastêpców,

-

zmianowoæ,

-

liczbê budynków oraz warunki lokalowe, w których
funkcjonuje placówka,

-

z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska.

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

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

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora, kadry kierowniczej lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
§9. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia, w zale¿noci od sprawowanej funkcji, przys³uguje
dodatek funkcyjny, za:
1) wychowawstwo:
a) w gimnazjum: 60,00 z³,
b) w szkole podstawowej: 40,00 z³ w klasie do 15 uczniów,
a w klasie powy¿ej 15 uczniów: 60,00 z³,
c) w przedszkolu: 40,00 z³ w oddziale do 15 dzieci, a w
oddziale powy¿ej 15 dzieci 60,00 z³,
2) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci 50,00 z³ za ka¿dego
nauczyciela powierzonego opiece.
§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego
odwo³ania  z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje siê na okres nie d³u¿szy
ni¿ rok.

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

Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

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

Wysokoæ dodatku, o którym mowa uzale¿niona jest

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

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

4. W celu w³aciwego naliczenia dodatku mieszkaniowego uprawniony nauczyciel zobowi¹zany jest do dnia 10 stycznia 2008r.przed³o¿yæ owiadczenie o iloci osób w rodzinie.
5. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora, a dyrektor  Burmistrza. W przypadku
niepowiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego
przez niego pracodawcê.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Burmistrz.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.

VI. DODATEK MIESZKANIOWY

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

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego, odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku jednak,
gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a
umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê
nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa by³a
zawarta,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

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

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

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

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

4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia;
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

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

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Przygodzice na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182,
184, 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2008 w wysokoci 23.382.272 z³, z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie
- dochody maj¹tkowe w kwocie
2.

23.312.272 z³
70.000 z³.

Dochody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

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

2.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:

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

700.010 z³,

c) wydatki na obs³ugê d³ugu

150.000 z³,

2) Wydatki maj¹tkowe w 2008 r. w wysokoci 3.618.538 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na
zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 4.
4.

Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 4.024.420 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2,
2) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumieñ zawartych z
innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci 377.240 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2,
3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokoci 57.515 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
§3. 1. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 124.000 z³.

