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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr XXVI/130/2008
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK
Dzia³: 900
Rozdzia³: 90011
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UCHWA£A Nr XXVIII/158/2008 RADY GMINY BRALIN
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego 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

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 oraz art.
54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póniejszymi
zmianami), Rada Gminy Bralin uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê regulamin obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. okrelaj¹cy 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 w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bralin.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/91/07 Rady Gminy Bralin
z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjêcia regulaminu
okrelaj¹cego 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.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Marek Fras
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVIII/158/2008
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 grudnia 2007 r.

REGULAMIN
obowi¹zuj¹cy od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. okrelaj¹cy 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
Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest umowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
Bralin,
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, placówce,
4) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 K. N.,
8) 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),
9) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
Nr 22, poz. 181 z póniejszymi zmianami)

Rozdzia³ II
Dodatki
Dodatek motywacyjny

§2. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 Rozporz¹dzenia. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych przeznaczonych
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wylicza siê w wysokoci 6% wynagrodzenia zasadniczego na etat przelicze-

niowy, a dla dyrektorów - w wysokoci 8% wynagrodzenia
zasadniczego na etat wg stopnia awansu zawodowego i
poziomu wykszta³cenia.
2. Dodatek przyznaje nauczycielom dyrektor szko³y, a
dyrektorowi - Wójt Gminy Bralin.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 100 z³ i wy¿sza ni¿ 250 z³ dla nauczycieli, dla
dyrektorów nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 300 z³ i wy¿sza ni¿ 600
z³.
4. Warunkiem nabycia prawa do dodatku motywacyjnego jest przepracowanie 0,5 roku szkolnego w szkole na
terenie gminy Bralin.
5. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
6. O przyznanych dodatkach motywacyjnych dyrektor
informuje radê pedagogiczn¹ i dzia³aj¹ce na terenie placówek - zwi¹zki zawodowe.
7. W razie ra¿¹cych lub powtarzaj¹cych siê zaniedbañ
w wykonywaniu obowi¹zków, od których uzale¿nia siê przyznanie dodatku motywacyjnego, dodatek mo¿e byæ zawieszony bez wzglêdu na okres jego przyznania.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1. Uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, opiekuñczych w szczególnoci:
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.
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów, we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2. Jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciami, a w szczególnoci:
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a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie 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,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 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.
5. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Zaanga¿owanie w realizacji czynnoci i zajêæ, o których mowa w art. 42. ust. 2, pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a
w szczególnoci:

Dodatek funkcyjny

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

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

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,

2. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie b¹d
pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §5
Rozporz¹dzenia.

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przewijanie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

3.
dla:

a) dyrektora - od 450 z³ do 700 z³
b) wicedyrektora - od 250 z³ do 300 z³
c) wychowawcy klasy:
- w szkole podstawowej - 30 z³

4. Dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów stanowi¹:
1) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych
szko³y,
2) racjonalne wykorzystanie maj¹tku szko³y,
3) racjonalna polityka personalna,
4) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych,
5) wp³yw szko³y na miejscowe rodowisko.

Dodatek za wys³ugê lat

§4. 1. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela.
2. Okres zatrudnienia oraz inne okresy uprawiaj¹ce do
dodatku okrela §7 Rozporz¹dzenia.
3.

Dodatek przys³ugujê:

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

rednie wysokoci dodatków funkcyjnych wynosz¹

- w gimnazjum - 40 z³
d)

wychowawcy grupy - 30 z³

e)

opiekuna sta¿u - 40 z³

f)

dyrektor za nadzór nad klas¹ 0 - 62 z³

4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku Pracodawca
uwzglêdnia w szczególnoci wielkoci szko³y, (zespo³u szkó³),
jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze
stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szko³y.
5. Postanowienie §5 ust. 3 pkt f stosuje siê odpowiednio do dyrektorów placówek w których znajduje siê oddz.
0
6. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków przys³uguje wynagrodzenie za wszystkie.
7. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
objêcie stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych do dodatku,
a je¿eli objêcie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca - od tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
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9. Dodatek nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego
i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
10. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.

zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku)
przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesiêczna liczbê obowi¹zkowego wymiaru nauczyciela ustala 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 pe³na godzinê.
*4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przys³uguje za dni:
a) w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

Dodatek za warunki pracy

§6. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
trudnych warunkach okrela §8 Rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje w wysokoci 12% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania wg osobistego
zaszeregowania.

b) rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia,
c) oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci (choroba,
urlop dla poratowania zdrowia, stan nieczynny), z wyj¹tkiem przypadków okrelonych odrêbnymi przepisami:
-

2 dni z tytu³u opieki nad dzieckiem do lat 14 - o
których mowa w §5 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 roku w sprawie
sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowi¹cego
podstawê obliczania odszkodowañ, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych
nale¿noci przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z
1996 r. Nr 62, poz. 289 z póniejszymi zmianami),

-

urlopu szkoleniowego, o którym mowa w §14 Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 grudnia 2000
roku w sprawie szczegó³owych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kszta³cenia siê dla
celów naukowych, artystycznych, owiatowych i z
innych wa¿nych przyczyn oraz ulgi i wiadczenia
zwi¹zane z tym kszta³ceniem a tak¿e organy uprawnione do ich udzielania (Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5),

-

urlopu okolicznociowego z tytu³u urodzenia dziecka,
lubu, zgonu zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w
sprawie usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnieñ od pracy (Dz.U. z
1996 r. Nr 60, poz. 281 z póniejszymi zmianami).

§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach uci¹¿liwych okrela §9 Rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za prace w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielom prowadz¹cym zajêcia, o których mowa
w rozporz¹dzeniu, w wysokoci 20% osobistego zaszeregowania zasadniczego w warunkach okrelonych w Rozporz¹dzeniu.
3. Dodatki za trudne oraz uci¹¿liwe warunki pracy nie
przys³uguj¹ w okresach nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
4. Dodatek, o którym mowa w §7 przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Bralin.
5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê miesiêcznie z do³u.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków przys³uguj¹ wszystkie.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doranych zastêpstw.

§8. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego
nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a

5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie
móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych o stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,
3) choroba dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ, rekolekcji wielkopostnych,
4) wyjazdem nauczycieli na konferencje metodyczno-szkoleniowe w tym i zwi¹zkowe, traktuje siê jako godziny
faktycznie odbyte.
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*6. 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 czterotygodniowy tydzieñ pracy za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§9. 1. W szczególnych przypadkach w miarê posiadanych rodków w szkole mog¹ byæ realizowane dorane
zastêpstwa.
2. Przez godzinê doranego zastêpstwa rozumie siê
przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lun opiekuñczych, której realizacja nastêpuje
w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem
dodatku za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za dorane zastêpstwa wyp³aca siê
z do³u.

Rozdzia³ III
Pozosta³e ustalenia

§10. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, w których praca odbywa siê we wszystkie dni tygodnia, którzy
realizuj¹ zajêcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuj¹ za
ten dzieñ innego dnia wolnego od pracy, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 30, ust. 5, pkt
4 Karty Nauczyciela.

Rozdzia³ IV
Dodatki mieszkaniowe

§11. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony
na terenie wiejskim lub w miecie do 5.000 mieszkañców,

w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 6% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
prace pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem- dla jednej osoby.
2) 8% minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób
3) 10% minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób
4) 12% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech osób i
wiêcej osób.
3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do
pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49 z³ pomija siê
a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla Siudo pe³nego
z³otego.
4. Do osób, o których mowa w art. 2 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i
dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym
utrzymaniu. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje dzieciom do ukoñczenia szko³y redniej lub wy¿szej nie
d³u¿ej jednak jak do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie
wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
6.

Dodatek przys³uguje nauczycielowi:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym za³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
7.

Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.

8. dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresach s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego przyznaje na wniosek nauczyciela - dyrektor szko³y, a dla dyrektora na
jego wniosek Wójt Gminy Bralin.

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

§12. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi zwi¹zkami zawodowymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 44

Poz. 642, 643

— 3632 —

§13. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.Ka.4.0911-54/09 z dnia 5 lutego 2009
r. orzekaj¹ce niewa¿noæ §8 ust. 4 i ust. 6 regulaminu

stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVIII/158/2008 Rady
Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu okrelaj¹cego 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 - ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

643
UCHWA£A Nr XXVIII/166/2008 RADY GMINY BRALIN
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia stawek op³at za przyjmowanie i sk³adowanie odpadów na sk³adowisku w Nowej Wsi
Ksi¹¿êcej oraz uchwalenia maksymalnych stawek za wywóz odpadów komunalnych sta³ych i ciek³ych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U.
Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z pón. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1991 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.)

§1. 1. Ustala siê stawki op³at ponoszonych przez wytwórców odpadów za przyjêcie i sk³adowanie odpadów na
sk³adowisku w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej w brzmieniu za³¹cznika
nr 1 do uchwa³y.
2. Ustala siê, ¿e na obiekt sk³adowiska w Nowej Wsi
Ksi¹¿êcej mog¹ byæ przyjmowane wy³¹cznie te odpady,
które zosta³y wymienione w instrukcji eksploatacyjnej zatwierdzonej decyzj¹ Starosty Kêpiñskiego nr O.76431-1/07
z dnia 08.10.2007 r., zmienionej decyzj¹ Starosty Kêpiñskiego nr O.76431-1/08 z dnia 11.02.2008 r.
3. Ustala siê maksymalne stawki op³at ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci z terenu Gminy Bralin za

wywóz nieczystoci sta³ych i ciek³ych oraz stawkê op³aty
obowi¹zuj¹cej w ramach indywidualnej umowy zawieranej
z Gmin¹ Bralin, w brzmieniu za³¹cznika nr 2 do uchwa³y
wraz ze zmianami w za³¹cznikach.
§2. Traci moc uchwala Nr XIV/93/07 z dnia 4 grudnia
2007 r. w sprawie uchwalenia stawek op³at za przyjmowanie i sk³adowanie odpadów na sk³adowisku w Nowej Wsi
Ksi¹¿êcej, wykazu odpadów, jakie mo¿e obiekt sk³adowiska
przyjmowaæ oraz uchwalenia maksymalnych stawek za
wywóz odpadów komunalnych sta³ych i ciek³ych.
§3.
Bralin.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Marek Fras

