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UCHWA£A Nr XXVIII/321/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P³atnego Parkowania
Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala
co nastêpuje:

4. Ustala siê Regulamin Strefy P³atnego Parkowania,
okrelaj¹cy obowi¹zuj¹ce zasady przy parkowaniu pojazdów
samochodowych w tej Strefie oraz sposób pobierania op³at,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do Uchwa³y

§1. 1. Wyznacza siê w miecie Lesznie Strefê P³atnego
Parkowania. Zasiêg tej Strefy wraz z wykazem ulic stanowi¹cych jej granice okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Leszna.

2. W Strefie P³atnego Parkowania o której mowa w pkt
1 wyznacza siê podstrefê A i podstrefê B o zró¿nicowanych
wysokociach op³at. Podzia³ Strefy P³atnego Parkowania na
podstrefy wraz z wykazem ulic nale¿¹cych do tych podstref
okrela za³¹cznik nr 2
3. Ustala siê op³aty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie P³atnego Parkowania, zró¿nicowane w zale¿noci od podstrefy. Wysokoæ tych
op³at okrela za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego jednak¿e nie wczeniej ni¿ od 1 kwietnia 2009 roku.
§4. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y trac¹ moc
Uchwa³y Rady Miejskiej:
-

Uchwa³a nr XIV/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku

-

Uchwa³a nr XX/190/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(-) Wojciech Rajewski
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/321/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYSOKOÆ OP£AT ZA CZAS POSTOJU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr XXVIII/321/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

REGULAMIN STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA W LESZNIE
§1. Regulamin Strefy P³atnego Parkowania, zwany dalej
Regulaminem, okrela obowi¹zuj¹ce zasady przy parkowaniu
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie
P³atnego Parkowania w Lesznie oraz sposób pobierania op³at.
§2. U¿yte w Regulaminie okrelenia oraz skróty oznaczaj¹:
1. SPP - Strefa P³atnego Parkowania w Lesznie
2. BSPP - Biuro Strefy P³atnego Parkowania
3. Kontroler SPP - pracownik Urzêdu Miasta Leszna upowa¿niony do dokonywania czynnoci o których mowa w §17
Regulaminu
4. Bilet parkingowy - wydruk z parkomatu lub inny dokument
stanowi¹cy dowód wniesienia jednorazowej op³aty za
parkowanie w SPP
5. Karta abonamentowa - dokument potwierdzaj¹cy wniesienie op³aty abonamentowej uprawniaj¹cy do parkowania w
SPP bez wniesienia op³aty jednorazowej
6. Karta parkomatowa - karta magnetyczna umo¿liwiaj¹ca
wykupienie biletu parkingowego w parkomacie bez koniecznoci posiadania bilonu
7. Identyfikator - dokument uprawniaj¹cy wraz z karta parkingow¹ do parkowania w SPP bez wniesienia op³aty jednorazowej
8. Karta parkingowa - karta parkingowa osoby niepe³nosprawnej wydana zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
9. Podstrefa cenowa A - wydzielona czêæ SPP, oznaczona
kolorem czerwonym
10. Podstrefa cenowa B - wydzielona czêæ SPP, oznaczona
kolorem ¿ó³tym
11. Parkomat - urz¹dzenie wydaj¹ce, za wniesion¹ op³at¹
jednorazow¹, bilet parkingowy
12. Op³ata dodatkowa - op³ata nak³adana przez Kontrolera SPP
z tytu³u nie wniesienia op³aty za parkowanie w SPP
13. Wezwanie - dokument wystawiony przez Kontrolera SPP,
wzywaj¹cy do wniesienia op³aty dodatkowej
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3. 1. Obszar SPP oraz ulice do niej nale¿¹ce, w podziale
na podstrefê A i podstrefê B okrelaj¹ za³¹czniki nr 1 i nr 2 do
Uchwa³y nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30
grudnia 2008 r.
2. Wjazdy do SPP oznakowane s¹ znakami pionowymi D44 Strefa parkowania, natomiast wyjazdy znakami pionowymi D-45 Koniec strefy parkowania

3. W SPP obowi¹zuje parkowanie wy³¹cznie w miejscach
do tego wyznaczonych odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym
§4. 1. Za parkowanie pojazdów w SPP pobiera siê op³aty w wysokoci okrelonej w Za³¹czniku nr 3 do Uchwa³y nr
XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia
2008 r.
2. Op³aty, o których mowa w pkt 1, obowi¹zuj¹ w dni
robocze:
a) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 1000 do 1800
b) w soboty w godzinach od 1000 do 1400
3. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Leszna do czasowego zaniechania poboru op³at za parkowanie pojazdów w SPP,
po uprzednim wydaniu przez Prezydenta stosownego Zarz¹dzenia w tej sprawie i podania go do publicznej wiadomoci.
§5. 1. W SPP stosuje siê nastêpuj¹ce sposoby wnoszenia
op³at za parkowanie:
a) jednorazowe - uiszczane niezw³ocznie po zaparkowaniu
pojazdu poprzez wykupienie biletu parkingowego
b) abonamentowe - uiszczone poprzez wykupienie karty abonamentowej
c) identyfikatory - uiszczone poprzez wykupienie identyfikatora osoby niepe³no sprawnej
2. Wnoszenie op³at jednorazowych nastêpuje poprzez
wykupienie biletu parkingowego w parkomacie przy u¿yciu
monet lub karty parkomatowej
3. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Leszna do wprowadzenia sposobu wnoszenia op³at jednorazowych równie¿ za
pomoc¹ innego urz¹dzenia elektronicznego b¹d poprzez wykupienie biletu u biletera, po uprzednim wydaniu przez Prezydenta stosownego Zarz¹dzenia w tej sprawie i podania go
do publicznej wiadomoci.
4. Karty abonamentowe, identyfikatory i karty parkomatowe mo¿na wykupiæ wy³¹cznie w BSPP.
§6. Od op³at, o których mowa w §4 zwolnione s¹ pojazdy,
o których mowa w art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych.
§7. Ustala siê zerow¹ stawkê op³at za parkowanie dla:
1. Pojazdów s³u¿b miejskich oraz pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego i wodno-kanalizacyjnego podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych
2. Pojazdów jednoladowych z wyj¹tkiem motocykli
3. Pojazdów przewo¿¹cych lub kierowanych przez osoby
niepe³nosprawne posiadaj¹ce kartê parkingow¹, parkuj¹cych na miejscach oznaczonych znakiem D-18 Parking z
dodatkowa tabliczk¹ T-29 informuj¹c¹ o przeznaczeniu
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tych miejsc wy³¹cznie dla osób niepe³nosprawnych o
obni¿onej sprawnoci ruchowej
4. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach dla postoju
pomiêdzy znakami pionowymi D-19 Postój taxi i D-20
Koniec postoju taxi.
5. Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymuj¹cych siê na ustalonych dla nich przystankach
ROZDZIA£ II
Realizacja op³at w SPP
§8. 1. Obowi¹zkiem kierowcy pojazdu samochodowego
parkuj¹cego w SPP jest wniesienie op³aty za parkowanie
2. Niedope³nienie obowi¹zku okrelonego w pkt 1 powoduje na³o¿enie na kieruj¹cego pojazdem lub w³aciciela tego
pojazdu op³aty dodatkowej.
§9. 1. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie nastêpuje przy u¿yciu monet o nominale 5 z³, 2 z³, 1 z³, 50 gr,
20 gr i 10 gr. Op³acenie czasu parkowania nastêpuje proporcjonalnie do wartoci u¿ytej monety (u¿ytych monet)
2.

Parkomat nie wydaje reszty

Poz. 324

Jako w³aciciela pojazdu uznaje siê tak¿e osoby bêd¹ce u¿ytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzeda¿y na raty zawartej z bankiem lub firma leasingow¹.
§11. 1. W SPP obowi¹zuje Identyfikator osoby niepe³nosprawnej.
2. Identyfikator wydaje siê na okres wa¿noci karty parkingowej osoby niepe³nosprawnej lecz nie krótszy ni¿ trzy
miesi¹ce kalendarzowe nastêpuj¹ce po sobie, na okrelony
jeden pojazd.
3. Uprawnienia do wykupienia Identyfikatora posiadaj¹
osoby okazuj¹ce siê wa¿n¹ kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej, dowodem osobistym w³aciciela tej karty oraz
dowodem rejestracyjnym pojazdu, który osoba niepe³nosprawna bêdzie u¿ywa³a lub bêdzie nim przewo¿ona i na który to
pojazd wydany zostanie Identyfikator
4. Dla jednej karty parkingowej przys³uguje jeden Identyfikator
5. Identyfikator jest wa¿ny wy³¹cznie wraz z kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej dla której zosta³ wydany
§12. 1. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Leszna do ustalenia w drodze Zarz¹dzenia wzorów kart abonamentowych i
Identyfikatora

3. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie mo¿e
nast¹piæ równie¿ przy u¿yciu karty parkomatowej, poprzez
pobranie okrelonej kwoty z tej karty odpowiadaj¹cej wybranemu czasowi parkowania.

2. Karty abonamentowe i Identyfikatory upowa¿niaj¹ do
parkowania bez wniesienia op³aty jednorazowej z zastrze¿eniem przepisu §13 pkt 5 i 6, lecz nie gwarantuj¹ miejsca
parkingowego.

4. Minimalny op³acony czas parkowania w SPP wynosi
30 minut

3. W przypadku utraty lub kradzie¿y karty abonamentowej lub identyfikatora lub zbycia albo utraty pojazdu przed
koñcem wa¿noci tych kart kwota za niewykorzystany okres
ich wa¿noci nie podlega zwrotowi, ani te¿ nie jest wydawany
duplikat w/w dokumentów

§10. 1. W SPP obowi¹zuj¹ dwa rodzaje kart abonamentowych:
a) karta abonamentowa dla mieszkañca SPP
b) karta abonamentowa dla pozosta³ych u¿ytkowników
2. Kartê abonamentowa dla mieszkañca SPP wydaje siê
na okres nie krótszy ni¿ trzy miesi¹ce kalendarzowe nastêpuj¹ce
po sobie, na okrelony jeden pojazd i na okrelon¹ ulicê w SPP.
3. Kartê abonamentow¹ dla pozosta³ych u¿ytkowników
SPP wydaje siê na okres nie krótszy ni¿ 5 dni roboczych
nastêpuj¹cych po sobie, na okrelony jeden pojazd i na
dan¹podstrefê SPP.
4. Uprawnienia do wykupienia karty abonamentowej dla
mieszkañca SPP posiadaj¹ osoby zameldowane w lokalach
mieszkalnych usytuowanych przy ulicach objêtych SPP na
pobyt sta³y lub tymczasowy, okazuj¹ce siê dowodem osobistym i dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym ujawnione s¹ jako w³aciciel lub wspó³w³aciciel tego pojazdu samochodowego. Jako w³aciciela pojazdu uznaje siê tak¿e osoby
bêd¹ce u¿ytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzeda¿y na raty zawartej z bankiem lub firm¹
leasingow¹.
5. Uprawnienia do wykupienia karty abonamentowej dla
pozosta³ych u¿ytkowników SPP posiadaj¹ osoby po okazaniu
dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione s¹ jako
w³aciciel lub wspó³w³aciciel tego pojazdu samochodowego.

§13. 1. Bilety parkingowe, karty abonamentowe oraz identyfikatory wraz z kart¹ parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej
musz¹ byæ umieszczone za przednia szyb¹ wewn¹trz pojazdu,
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich odczytanie bez jakichkolwiek
w¹tpliwoci co do ich treci i wa¿noci, niezw³ocznie po
zaparkowaniu pojazdu w SPP
2. W przypadku uszkodzenia parkomatu, nale¿y niezw³ocznie wykupiæ bilet parkingowy w najbli¿szym parkomacie w tej
samej podstrefie cenowej.
3. W ramach wniesionej op³aty za parkowanie pojazdu
mo¿na zmieniaæ miejsce parkowania w SPP z tym, ¿e bilet
parkingowy wykupiony w podstrefie A - czerwonej uprawnia
równie¿ do parkowania pojazdu samochodowego, w czasie
wa¿noci tego biletu, w podstrefie B - ¿ó³tej. Natomiast bilet
parkingowy wykupiony w podstrefie B - ¿ó³tej, w czasie jego
wa¿noci nie uprawnia do parkowania w podstrefie A czerwonej. W takim przypadku kieruj¹cy pojazdem ma obowi¹zek wykupienia kolejnego biletu parkingowego wa¿nego w
podstrefie A - czerwonej.
4. Parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie A
- czerwonej z wa¿nym biletem parkingowym wykupionym w
podstrefie B - ¿ó³tej traktowane jest jak parkowanie bez
wniesienia nale¿nej op³aty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.
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5. W ramach wniesionej op³aty za parkowanie pojazdu poprzez wykupienie karty abonamentowej dla pozosta³ych
u¿ytkowników SPP, o której mowa w §10 pkt 1 lit. b mo¿na
zmieniaæ miejsce parkowania w SPP z tym, ¿e karta ta
wykupiona na podstrefê A - czerwon¹ uprawnia równie¿
do parkowania pojazdu samochodowego, w czasie jej
wa¿noci, w podstrefie B - ¿ó³tej. Natomiast taka karta
abonamentowa wykupiona na podstrefê B - ¿ó³t¹, w czasie
jej wa¿noci, nie uprawnia do parkowania w podstrefie A
- czerwonej.
6. Parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie A czerwonej, z wa¿n¹ kart¹ abonamentow¹ dla pozosta³ych
u¿ytkowników SPP, o której w §10 pkt 1 lit. b wykupion¹
na podstrefê B - ¿ó³t¹, traktowane jest jak parkowanie bez
wniesienia nale¿nej op³aty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.
7. Parkowanie pojazdu z wa¿n¹ kart¹ abonamentow¹ dla
mieszkañca, upowa¿nia do parkowania pojazdu wy³¹cznie
na wskazanej t¹ kart¹ ulicy.
8. Wniesienie op³aty za parkowanie pojazdu poprzez wykupienie identyfikatora, o którym mowa w §11, uprawnia do
parkowania tego pojazdu w ca³ej SPP, tj. w podstrefie A
- czerwonej i podstrefie B - ¿ó³tej bez koniecznoci uiszczania op³aty jednorazowej, jednak pod warunkiem, ¿e w³aciciel karty osoby niepe³nosprawnej jest przewo¿ony tym
pojazdem oraz wy³o¿enia w pojedzie wa¿nego identyfikatora i wa¿nej karty parkingowej osoby niepe³nosprawnej.
9. Parkowanie pojazdu w SPP z wa¿nym identyfikatorem, ale
bez karty osoby niepe³nosprawnej lub z niewa¿n¹ kart¹
parkingow¹ osoby niepe³nosprawnej lub w przypadku odwrotnym, parkowanie pojazdu z wa¿n¹ kart¹ parkingow¹
osoby niepe³nosprawnej, ale bez wa¿nego identyfikatora,
traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia nale¿nej
op³aty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP
§14. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Leszna do ustalenia w drodze Zarz¹dzenia wzorów kart abonamentowych i
identyfikatorów.
ROZDZIA£ III
Parkowanie bez wniesienia op³aty
§15. 1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia op³aty,
udokumentowane wezwaniem, pobiera siê op³aty dodatkowe
w wysokociach okrelonych w §16 oraz Za³¹czniku Nr 3 do
Uchwa³y.
2. Poprzez parkowanie w SPP bez wniesienia op³aty
rozumie siê:
a) parkowanie bez wykupionego biletu parkingowego,
b) parkowanie ponad okrelony czas na bilecie parkingowym,
c) parkowanie w podstrefie A - czerwonej z biletem parkingowym lub kart¹ abonamentow¹ wykupionymi na podstrefê B - ¿ó³t¹.
d) parkowanie w SPP bez wa¿nego identyfikatora lub bez
wa¿nej karty osoby niepe³nosprawnej.

3. Op³atê dodatkow¹ nale¿y wp³acaæ w kasie Urzêdu
Miasta Leszna lub na rachunek bankowy podany na wydruku
wezwania.
4. Op³ata dodatkowa podlega przymusowemu ci¹gniêciu w trybie okrelonym w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
§16. Ustala siê op³aty dodatkowe w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. W przypadku przekroczenia op³aconego czasu parkowania
pojazdu - kwota op³aty dodatkowej wynosi
20,00 z³.
2. W przypadku nie wniesienia op³aty za parkowanie pojazdu
w SPP i dokonanie wp³aty op³aty dodatkowej w ci¹gu 7 dni
kalendarzowych liczonych od dnia nastêpnego po dniu
wystawienia wezwania z tym, ¿e za datê wp³aty uznaje siê
dzieñ wp³ywu nale¿noci na rachunek bankowy wskazany
na wezwaniu - kwota op³aty dodatkowej wynosi 35,00 z³.
3. W przypadku nie wniesienia op³aty za parkowanie pojazdu w SPP i dokonanie wp³aty op³aty dodatkowej po
terminie okrelonym w ust. 2 - kwota op³aty dodatkowej
wynosi
50,00 z³.
§17. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Leszna do anulowania op³at dodatkowych, o których mowa w §16 Regulaminu, na
wniosek osoby zainteresowanej w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) przedstawienia orygina³u biletu parkingowego wa¿nego
na czas wystawienia wezwania, z zastrze¿eniem warunków, o których mowa w §13 ust. 3 i 4.
b) przedstawienie orygina³u karty abonamentowej wa¿nej na
dzieñ wystawienia wezwania, z zastrze¿eniem warunków,
o których mowa w §13 ust. 5 i 6.
c) przedstawienie orygina³u identyfikatora i karty parkingowej osoby niepe³nosprawnej wa¿nych na dzieñ wystawienia wezwania, z zastrze¿eniem warunków, o których mowa
w §13 ust. 9.
d) w innych szczególnych przypadkach losowych
ROZDZIA£ IV
Kontrola czasu postoju pojazdów
§18. 1. Do kontroli wnoszenia op³at za parkowanie pojazdów w SPP upowa¿nieni s¹ wy³¹cznie pracownicy - kontrolerzy Urzêdu Miasta Leszna Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji, którzy wykonuj¹ swoje czynnoci zgodnie z przepisami
Regulaminu SPP.
2. Kontrolerzy wykonuj¹ swoje obowi¹zki w ubiorze s³u¿bowym.
§19. Obowi¹zkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów, a w szczególnoci:
a) Kontrolowanie wnoszenia op³at za parkowanie pojazdów
w SPP.
b) Sprawdzanie wa¿noci biletów parkingowych.
c) Sprawdzanie wa¿noci kart abonamentowych, identyfikatorów i kart parkingowych osoby niepe³nosprawnej.
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d) Wypisywanie w terenie wezwañ do uiszczenia op³aty
dodatkowej za parkowanie bez wniesienia op³aty i umieszczanie ich za wycieraczk¹ pojazdu samochodowego.

f) Kontrola stanu oznakowania SPP i zg³aszanie nieprawid³owoci w tym zakresie do Miejskiego Zarz¹du Dróg i
Inwestycji.

e) Sprawdzanie sprawnoci dzia³ania parkomatów i zg³aszanie ewentualnych usterek do firmy prowadz¹cej serwis
parkomatów.

g) Zg³aszanie do Stra¿y Miejskiej przypadków niew³aciwego
parkowania pojazdów samochodowych.
§20. Kontrolerzy SPP nie pobieraj¹ ¿adnych op³at i nie
prowadz¹ sprzeda¿y biletów parkingowych, kart abonamentowych ani identyfikatorów.
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UCHWA£A Nr XXVIII/323/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
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 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust.
6 i 10 w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zmianami) uchwala siê:

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Leszna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
(-) Wojciech Rajewski

§1. Ustala siê Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVIII/323/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
- wysokoæ i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz za
warunki pracy,

- szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
- wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla nauczycieli przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych oraz placówek owiatowych prowadzonych przez
Miasto Leszno.

