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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.
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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

