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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr XXII/115/08
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 R.
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504
UCHWA£A Nr XXII/117/08 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 20 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego na rok 2009 - wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia,
a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) i rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 roku, Nr
22, poz. 181 ze zm.) po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Godziesze Wielkie
uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy na rok 2009 wysokoæ stawek i szczegó³owych warunków przyznawania i wy-

p³acania dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz warunków pracy, jak równie¿
szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw oraz wysokoci i warunków wyp³acania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Godziesze Wielkie, zgodnie z za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) mgr Józef Szymañski
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/117/08
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2008 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY NA ROK 2009 - WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA
I WYP£ACANIA DODATKÓW ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, MIESZKANIOWEGO
ORAZ ZA WARUNKI PRACY, JAK RÓWNIE¯ SZCZEGÓ£OWYCH WARUNKÓW OBLICZANIA I WYP£ACANIA
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW ORAZ WYSOKOCI
I WARUNKÓW WYP£ACANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZ¥CYM JEST GMINA GODZIESZE WIELKIE.
§1. Postanowienia wstêpne
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) szkole- nale¿y przez to rozumieæ: przedszkole, szko³ê podstawow¹, gimnazjum oraz liceum profilowane i ogólnokszta³c¹ce, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Godziesze Wielkie,
2) zespole szkó³- nale¿y przez to rozumieæ: Zespo³y Szkó³ w
Godzieszach Wielkich i Woli Droszewskiej,
3) nauczycielu- nale¿y przez to rozumieæ: nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu i szkole, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Godziesze Wielkie,
4) dyrektorze- nale¿y przez to rozumieæ: dyrektora szko³y
podstawowej, gimnazjum, zespo³u szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Godziesze Wielkie,
5) roku szkolnym- nale¿y przez to rozumieæ: okres pracy szko³y
od dnia 1 wrzenia do dnia 31 sierpnia roku nastêpnego,
6) Karcie Nauczyciela- nale¿y przez to rozumieæ: ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
7) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ: rozporz¹dzenie
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 wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.)
8) wynagrodzeniu zasadniczym- nale¿y przez to rozumieæ:
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okrelone w rozporz¹dzeniu, o którym mowa w podpunkcie 7).
§2. Dodatek za wys³ugê lat
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat przyznawany i wyp³acany zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3,
4 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie oraz 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
pracownik otrzymuje z tego tytu³u wynagrodzenie lub
zasi³ek z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
3. Dodatek za wys³ugê lat nie przys³uguje w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

4. Dodatek za wys³ugê lat wchodzi do podstawy wymiaru
zasi³ku macierzyñskiego.
5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê lat
oraz wysokoæ tego dodatku, okrela
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi - wójt.
6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§3. Dodatek motywacyjny
1. rodki na dodatki motywacyjne ustala siê jako suma
etatów nauczycielskich pomno¿ona przez 70,00 z³.
2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:
1) dyrektorowi - przez wójta
2) nauczycielowi - przez dyrektora.
3. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ nauczyciel, który
przepracowa³ w szkole co najmniej rok i spe³nia co najmniej 6 z nastêpuj¹cych wymagañ:
1) w zakresie zadañ dydaktyczno - wychowawczych:
a) osi¹ga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych oraz
wynikami wewn¹trzszkolnego badania wyników
nauczania,
b) uczniowie przez niego przygotowani uczestnicz¹ w
zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z
uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
d) przygotowuje lub wspó³organizuje uroczystoci edukacyjne o zasiêgu szkolnym lub rodowiskowym,
e) organizuje dodatkowe zajêcia edukacyjne dla uczniów
uwzglêdniaj¹c ich potrzeby i zainteresowania.
2) w zakresie zadañ opiekuñczo-wychowawczych:
a) aktywnie i efektywnie dzia³a na rzecz uczniów potrzebuj¹cych pomocy ze wzglêdu na ich trudn¹
sytuacjê ¿yciow¹,
b) bardzo dobrze wspó³pracuje z rodzicami w zakresie
spraw dydaktycznych i wychowawczych,
c) wspó³pracuje z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
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3) w zakresie zadañ statutowych innych ni¿ wymienione
z pkt 1), 2):
a) czynnie uczestniczy w pracach zespo³ów przedmiotowych i innych,
b) przeprowadza lekcje kole¿eñskie,
c) dba o doposa¿enie pracowni przedmiotowej,
d) promuje szko³ê na zewn¹trz.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ dyrektor, który na
tym stanowisku przepracowa³ co najmniej rok, spe³nia co
najmniej 4 z wymagañ okrelonych w pkt 3 oraz nienagannie wype³nia obowi¹zki dyrektora szko³y okrelone w art.
39 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) i art. 7 Karty Nauczyciela.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
krócej jednak ni¿ na trzy miesi¹ce i nie d³u¿ej ni¿ na rok
kalendarzowy i wyp³acany jest z góry w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
6. Dodatek motywacyjny przys³uguje w pe³nej wysokoci w
trakcie ca³ego okresu na jaki zosta³ przyznany i wchodzi do
podstawy wynagrodzenia za okres choroby i zasi³ków z
funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
§4. Dodatek funkcyjny
1. Dodatek funkcyjny przys³uguje:
1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkó³, z tym ¿e:
a) dyrektorowi szko³y -

do 30%,

b) dyrektorowi zespo³u szkó³ -

do 40%

c) wicedyrektorowi zespo³u szkó³ -

do 25%

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela okrelonego
w rozporz¹dzeniu,
2) nauczycielowi, któremu powierzono:
- wychowawstwo klasy w szko³ach podstawowych,
gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych - 50,00 z³,
- wychowawstwo w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych 50,00 z³,
3) nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê opiekuna
sta¿u 20,00 z³.
2. Dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w pkt 1
przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu w zastêpstwie powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy te¿ wychowawstwo klasy na okres d³u¿szy ni¿
1 miesi¹c.
3. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w pkt 1 podpunkt 1)
uwzglêdniaj¹c wielkoci szko³y, liczbê uczniów i pracowników, z³o¿onoci zadañ wynikaj¹cych z warunków lokalowych i rodowiskowych oraz spo³ecznych w jakich szko³a
funkcjonuje ustala:
1) dla dyrektora wójt,
2) dla wicedyrektora dyrektor.
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4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji opiekuna sta¿u, a jeli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 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, wychowawstwa, funkcji opiekuna sta¿u z
innych powodów, a jeli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§5. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunków okrelonych w §8 i §9 rozporz¹dzenia.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczyciela:
1) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ w stopniu g³êbokim,
2) nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego
do kszta³cenia specjalnego,
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych.
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
zajêæ zgodnie z rozporz¹dzeniem.
4. Za pracê w warunkach okrelonych w pkt 2 ppkt 1) oraz
pkt 3 nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoci 15%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w takiej czêci
w jakiej godziny pracy w tych warunkach pozostaj¹ w
stosunku do obowi¹zkowego wymiaru godzin tego nauczyciela.
5. Za pracê w warunkach okrelonych w pkt 2 ppkt 2)
nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoci 20%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w takiej czêci
w jakiej godziny pracy w tych warunkach pozostaj¹ w
stosunku do obowi¹zkowego wymiaru godzin tego nauczyciela.
6. Za pracê w warunkach okrelonych w pkt 2 ppkt 3)
nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w takiej czêci w
jakiej godziny pracy w tych warunkach pozostaj¹ w stosunku do obowi¹zkowego wymiaru godzin tego nauczyciela.
7. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u za godziny
faktycznie zrealizowane.
8. Dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy wymiaru
wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ków z funduszu
ubezpieczeñ spo³ecznych.
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§6. Dodatek za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw

6) radny, cz³onek OK W- posiedzenia komisji, sesje, szkolenia itp.

1. Za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw przyznanych zgodnie z art. 35 ust. 1 - 2a nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane wed³ug stawki osobistego zaszeregowania tego nauczyciela.

7) udzia³ w zebraniach ró¿norodnych organizacji -je¿eli
nauczyciel nie zosta³ delegowany,

2. Wysokoæ stawki wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c
minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, okrelon¹ w rozporz¹dzeniu, ³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku, przez
miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin ustalonego dla danego stanowiska zgodnie z art. 42 ust. 3 i 7 Karty
Nauczyciela przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godz. pomija siê, a co
najmniej 0,5 godz. liczy siê za pe³n¹ godzinê.
*3. Za godziny ponadwymiarowe p³acimy w nastêpuj¹cych
sytuacjach:
1) ferie zimowe i letnie (rednie wynagrodzenie z okresu
wszystkich miesiêcy danego roku szkolnego, poprzedzaj¹cych miesi¹c rozpoczêcia urlopu, a je¿eli okres
zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego
okresu),
2) dwa dni w roku - opieka nad dzieæmi do lat 14,
3) badania lekarskie okresowe i kontrolne,
4) badania lekarskie kobiet w ci¹¿y,
5) w sytuacjach, gdy nauczyciel by³ gotowy do wiadczenia pracy, ale nie wykonywa³ jej z przyczyn le¿¹cych po
stronie pracodawcy:

8) szczepienia dzieci pracownika.
*5. Do 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 lub te¿ nie
odbywaj¹ siê z przyczyny okrelonej w pkt 4 podpunkt 3)
- za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê tygodniowy wymiar godzin zajêæ ustalony
zgodnie z art. 42 ust. 3, 7 Karty Nauczyciela pomniejszony
o 1/5 wymiaru za ka¿dy dzieñ, w którym nauczyciel nie
odbywa³ zajêæ z przyczyn okrelonych w niniejszym punkcie. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ liczba
godzin ponadwymiarowych przydzielonych w projekcie
organizacyjnym nauczycielowi.
*6. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw wyp³aca
siê za godziny faktycznie przepracowane.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7 wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
§7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. Tworzy siê specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

-

zawieszenia zajêæ szkolnych z powodu epidemii,
mrozów lub innych klêsk ¿ywio³owych,

2. Wysokoæ rodków finansowych funduszu, o którym mowa
w pkt 1 tworzy siê w wysokoci 1% planowanych rocznych
wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.

-

wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne lub inne imprezy (np. Dzieñ Edukacji Narodowej, Dzieñ Dziecka itp.),

3. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu, o którym
mowa w pkt l okrela uchwa³a Nr XXX/118/05 Rady Gminy
Godziesze Wielkie z dnia 15 lutego 2005 roku.

6) urlopy na kszta³cenie,
7) urlopy okolicznociowe (lub, zgon)
8) rekolekcje,
9) kursy, narady szkoleniowe- je¿eli nauczyciel zosta³ oddelegowany.
*4. Za godziny ponadwymiarowe nie p³acimy w nastêpuj¹cych sytuacjach:
1) przerwy wi¹teczne (Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc),

§8. Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi, posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze
nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ,
przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzale¿niony od stanu rodzinnego nauczyciela, zwany dalej dodatkiem.
2. Wysokoæ dodatku, w zale¿noci od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie -

50,00 z³,

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

60,00 z³,

3) choroba, urlop dla poratowania zdrowia,

3) przy trzech osobach w rodzinie -

75,00 z³

4) dni ustawowo wole od pracy (np. wiêto Zmar³ych,
Bo¿e Cia³o),

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - 95,00 z³

2) w nauczaniu indywidualnym i zajêciach rewalidacyjnych Je¿eli choroba dziecka przekracza jeden tydzieñ,

5) urlopy bezp³atne,

3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w pkt 2 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
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1) Wspó³ma³¿onka oraz dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia
lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej nie d³u¿ej jednak ni¿ do 21 roku ¿ycia, dzieci
bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku
¿ycia- pozostaj¹ce na jego wy³¹cznym utrzymaniu,

8. Dodatek przys³uguje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a tak¿e:

2) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a dochodu.

3) pobierania zasi³ku: chorobowego, macierzyñskiego,
wychowawczego lub opieki nad chorym cz³onkiem
rodziny,

1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem przys³uguje tylko jeden dodatek, w wysokoci ustalonej w pkt 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹
pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.

9. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê wraz z wynagrodzeniem.

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w pkt 4
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi - wójt.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
WN.Ka-5.0911-23/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §6 ust. 3-6 Regulaminu, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXII/117/08 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego na rok 2009 - wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Godziesze Wielkie
- ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

6. Do wniosku, o którym mowa w pkt 5 nauczyciel do³¹cza
owiadczenie dotycz¹ce jego stanu rodzinnego okrelonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3.
7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkaniowego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie,
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UCHWA£A Nr XXII/222/2008 r. RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i 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, 166
a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp.
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2009 w wysokoci
17.841.776 z³
z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie

16.603.905 z³

- dochody maj¹tkowe w kwocie

1.237.871 z³

2. Dochody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y
Bud¿etowej.
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
2.726.640 z³
2) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin w wysokoci
296.322 z³

