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

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

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
(-) Marek B³ajecki
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