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UCHWA£A Nr XXV/188/2007 RADY GMINY W TARNOWIE PODGÓRNYM
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminê, niektórych sk³adników wynagrodzenia
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r Nr 97 poz.
674 z poz. zmianami), zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) a
tak¿e rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

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

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

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

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

8. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. D.U. z 2006 r. Nr
97 poz. 674 z poz. zmianami),
9. rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracê w dniu wolnym od pracy (D.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami).

ROZDZIA£ II
Dodatki
Dodatek motywacyjny

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

d) wychowawcy klas,

e) dobr¹ wspó³pracê z rodzicami,

e) nauczyciele przedszkola,

f) zaanga¿owanie nauczyciela w pracê pozalekcyjn¹.

f) opiekunowie sta¿u,

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

g) nauczyciel doradca,

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

Dodatek funkcyjny

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

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

od 21 do 30 

2.080,00 z³

-

od 11 do 20 

1.780,00 z³

-

do 10 

1.490,00 z³

b) wicedyrektor -

740,00 z³

c) dyrektor przedszkola do 4 oddzia³ów 

1.190,00 z³

d) kierownik wietlicy szkolnej -

450,00 z³

e) wychowawca klasy, nauczyciel przedszkola -

150,00 z³

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

50,00 z³
230,00 z³

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

Dodatek za warunki pracy

Uprawnionymi do otrzymania dodatku funkcyjnego

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

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

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

Dodatek za wys³ugê lat

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

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

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

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³ w trakcie miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Szczegó³owe zasady zaliczania okresów zatrudnienie
do sta¿u pracy, bêd¹cego podstaw¹ ustalenia dodatku o
którym mowa w ust. 1 okrela rozporz¹dzenie.

ROZDZIA£ III
Specjalny fundusz nagród

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

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

§18. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela (³¹cznie z dodatkami za trudne i uci¹¿liwe warunki
pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia je¿eli praca w
godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w takich warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanego w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ustêpie 1, uzyskuje siê
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê a co najmniej 0,5 godziny liczy
siê za pe³n¹ godzinê.
§19. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub zakoñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozu,
b) wyjazdem dzieci na wycieczkê lub imprezê,
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c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ, - traktuje siê jako godziny faktycznie
odbyte.
§20. 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Poz. 635, 636

§21. 1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
oblicza siê analogicznie jak za godziny ponadwymiarowe.
2. W przypadku gdy nauczyciel pe³ni zastêpstwo na
stanowisku, które ma wy¿szy obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ godziny te rozlicza siê wed³ug jego osobistego
zaszeregowania.
§22. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr NK.I-7.0911- 54/08 z dnia 4 lutego 2008 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §9 uchwa³y Nr XXV/188/07 Rady Gminy Tarnowo
Podgórne z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminê
niektórych sk³adników wynagrodzenia - ze wzglêdu na istotne
naruszenie prawa.

636
UCHWA£A Nr 98/08/V RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm.:
Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136) oraz Uchwa³¹ Nr 714/2007
Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia 21.12.2007 r. Rada
Miasta Puszczykowa uchwala, co nastêpuje:

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

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
(-) Marek B³ajecki

