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4285
UCHWA£A Nr XXXIV/280/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia stawek podatku od nieruchomoci i zwolnieñ w tym podatku
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, ze zm.) Rada Miejska w
Obornikach uchwala co nastêpuje:

2



§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
nieruchomoci obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Oborniki:,
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§2. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
gospodarcze pozosta³e po gospodarstwach rolnych zdanych
na rzecz Skarbu Pañstwa.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr XIX/142/07 r. Rady Miejskiej w
Obornikach z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: stawek
podatku od nieruchomoci i zwolnieñ w tym podatku.

2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki i
grunty wykorzystywane na dzia³alnoci kulturaln¹ i sportow¹
oraz dzia³alnoæ z zakresu opieki spo³ecznej w czêci niezwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.

§5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.

3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty (miejsca martyrologii), na których znajduj¹ siê groby osób pomordowanych w czasie II Wojny wiatowej.
§3. Okrela siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomoci
stanowi¹cy odpowiednio za³¹cznik numer 1 i za³¹cznik nr 2 do
niniejszej Uchwa³y.

§6. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty w Gminie Oborniki.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Piotr Desperak
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4286
UCHWA£A Nr XXXIV/281/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnieñ w tym podatku
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) Rada Miejska w Obornikach
uchwala, co nastêpuje:





















 



§1. Okrela siê wysokoæ rocznych stawek podatku od
rodków transportowych:
1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:

















2. od samochodów ciê¿arowych w zale¿noci od liczby osi i rodzaju zwieszenia o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
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3. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:













 
 

 















4. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, w zale¿noci od
liczby osi i rodzaju zawieszenia, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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5. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
315,00 z³otych.













6. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ w punktach a, b, c - z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od liczby
osi i rodzaju zawieszenia:
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7. od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:




















§2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
autobusy zwi¹zane z nieodp³atn¹ dzia³alnoci¹ placówek owiatowych, jednostek kultury i sportu.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XIX/144/07 Rady Miejskiej w
Obornikach z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie: okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz
zwolnieñ w tym podatku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.



§5. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy Oborniki.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Piotr Desperak
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4287
UCHWA£A Nr XXXIV/282/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2009
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co
nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów obliczania podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 r. (Mon. Pol. z dnia 27 padziernika 2008 r.
Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 z³. za 1q do kwoty 37,00 z³ za
1 q.
§2. Okrela siê wzór deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego stanowi¹cy odpowiednio za³¹cznik numer 1 i za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XIX/143/07 r. Rady Miejskiej w
Obornikach z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta stanowi¹cej podstawê do obliczania podatku
rolnego na rok 2008.
§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na rok 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Piotr Desperak
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4288
UCHWA£A Nr 138/2008 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
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 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 21 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Nr 69 poz. 626;
z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833;
z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w
Jastrowiu uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwa³a okrela zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Jastrowie oraz inne formy gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w tym zamianê lokali mieszkalnych oraz adaptacjê
pomieszczeñ niemieszkalnych na lokale mieszkalne.
2. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
gminy s³u¿¹ zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wy³¹cznie
wspólnoty samorz¹dowej Gminy i Miasta Jastrowie.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) mieszkaniowym zasobie gminy - nale¿y przez to rozumieæ
mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Jastrowie, który
tworz¹ lokale stanowi¹ce w³asnoæ Gminy znajduj¹ce siê:
a) w budynkach mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy,
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
c) w budynkach placówek owiatowych,
2) lokalach - nale¿y przez to rozumieæ lokale mieszkalne,
zamienne i socjalne, okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6
ustawy,

5) licie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ listê osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
6) licie socjalnej - nale¿y przez to rozumieæ listê osób
uprawnionych do zawarcia umów najmu lokalu socjalnego,
7) wynajmuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gminê i Miasto
Jastrowie.
ROZDZIA£ II
Najem lokali mieszkalnych
§3. 1. Umowy najmu lokalu mieszkalnego s¹ zawierane z
osobami spe³niaj¹cymi ³¹cznie kryterium powierzchniowe i
kryterium dochodowe.
2. Za osoby spe³niaj¹ce kryterium powierzchniowe uwa¿a siê osoby zamieszkuj¹ce w lokalach, w których na cz³onka
gospodarstwa domowego przypada nie wiêcej ni¿ 5 m2
powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2.
3. W razie braku mo¿liwoci ustalenia kryterium powierzchniowego stosuje siê wy³¹cznie kryterium dochodowe,
z tym ¿e dochód okrela siê w podwójnej wysokoci.
4. Za osoby spe³niaj¹ce kryterium dochodowe uwa¿a siê
osoby, których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku i zawarcie umowy najmu na czas
nieoznaczony nie przekracza 100% najni¿szej emerytury w
gospodarstwie wieloosobowym i 150% najni¿szej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym oraz którego redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku i zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego nie przekracza 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

3) gospodarstwie domowym - nale¿y przez to rozumieæ
gospodarstwo prowadzone przez osobê samodzielnie zajmuj¹c¹ lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tê
osobê wspólnie z ma³¿onkiem lub innymi osobami, stale
z ni¹ zamieszkuj¹cymi i gospodaruj¹cymi,

5. Za dochód uwa¿a siê wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe chyba, ¿e
zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania. Do dochodu nie
wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych i wiadczeñ w naturze z
pomocy spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

4) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,

§4. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z
mieszkaniowego zasobu gminy mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie
osoby fizyczne.
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2. Wniosek o umieszczenie na licie mieszkaniowej na
rok nastêpny sk³ada siê w okresie od 1 stycznia do 30
wrzenia danego roku.
3. Wniosek z³o¿ony po dniu 30 wrzenia danego roku
rozpatrywany bêdzie w roku nastêpnym.
4. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie rozpatruje z³o¿one wnioski po zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
5. Listê mieszkaniow¹ sporz¹dza siê do 31 grudnia ka¿dego roku.
6. Lista mieszkaniowa podawana jest do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy i Miasta w Jastrowiu.
7. W terminie 14 dni od dnia podania listy mieszkaniowej do publicznej wiadomoci mog¹ byæ zg³aszane uwagi i
zastrze¿enia. Po up³ywie tego terminu uwagi i zastrze¿enia nie
bêd¹ rozpatrywane, a listê mieszkaniow¹ uwa¿a siê za ostateczn¹.
8. Uwagi i zastrze¿enia do listy mieszkaniowej rozpatruje
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w terminie do dnia 31
stycznia danego roku. Po up³ywie tego terminu listê mieszkaniow¹ uwa¿a siê za ostateczn¹.
9. Listê mieszkaniow¹ uzupe³nia siê z urzêdu o osoby
okrelone w §5.
10. Umieszczenie na licie mieszkaniowej nie skutkuje
powstaniem roszczenia o zawarcie umowy najmu lokalu w
danym roku.
11. Osoby umieszczone na licie mieszkaniowej, które nie
otrzyma³y wskazania do zawarcia umowy najmu do koñca
padziernika danego roku, zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia weryfikacji wniosku pod k¹tem spe³niania kryteriów okrelonych w §3.
12. Pozycja na licie mieszkaniowej nie jest równoznaczna z pierwszeñstwem wskazania do zawarcia umowy najmu.
§5. Pierwszeñstwo w zawarciu umowy najmu lokalu przys³uguje osobom:
1) pozbawionym mieszkania wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy budowlanej,
2) zajmuj¹cym lokale w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki w zwi¹zku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru
budowlanego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia,
3) zajmuj¹cym lokale w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki na cele zwi¹zane z inwestycjami,
4) które po uzyskaniu pe³noletnoci opuci³y placówki
opiekuñczo-wychowawcze lub rodziny zastêpcze nie spokrewnione, a przed umieszczeniem w nich zamieszkuj¹ce na
terenie gminy i miasta Jastrowiu, nie maj¹ce obecnie mo¿liwoci zamieszkania w domu rodzinnym.
§6. Odmawia siê ujêcia na licie mieszkaniowej osób,
które na terenie gminy i miasta Jastrowie w ci¹gu 5 lat
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku:
1) zby³y lokal lub budynek mieszkalny,
2) zrzek³y siê uprawnieñ do zajmowanego lokalu.
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§7. Skrelenia z listy mieszkaniowej dokonuje Burmistrz
Gminy i Miasta Jastrowie.
2. Podstaw¹ skrelenia z listy mieszkaniowej jest wyst¹pienie nastêpuj¹cych okolicznoci:
1) zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy,
2) dwukrotna odmowa zawarcia umowy najmu wskazanego
lokalu,
3) pisemna rezygnacja z ubiegania siê o zawarcie umowy
najmu,
4) zmiana sytuacji dochodowej i warunków mieszkaniowych
skutkuj¹ca niespe³nianiem kryteriów okrelonych w uchwale,
5) podanie nieprawdziwych danych dotycz¹cych sytuacji
dochodowej i warunków mieszkaniowych
6) zapewnienie lokalu we w³asnym zakresie,
7) niez³o¿enie weryfikacji wniosku, o której mowa w §4 ust. 9.
3. O skreleniu z listy mieszkaniowej powiadamia siê na
pimie.
§8. Osoby ubiegaj¹ce siê o umieszczenie na licie mieszkaniowej zobowi¹zane s¹ do niezw³ocznego zawiadomienia
Urzêdu Gminy i Miasta w Jastrowiu o istotnych zmianach
maj¹cych wp³yw na realizacjê wniosku, w tym o zmianie
struktury rodziny (np. rozwód, zawarcie nowego zwi¹zku
ma³¿eñskiego, urodzenie dziecka), zmianie miejsca zamieszkania, zmianie wysokoci dochodu.
§9. 1. Umowê najmu lokalu zawiera w imieniu wynajmuj¹cego Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu na
podstawie wskazania wydanego przez Burmistrza Gminy i
Miasta Jastrowie, zastrze¿eniem ust. 2.
2. Umowê najmu lokalu wymienionego w §2 pkt lit. c
zawiera dyrektor placówki owiatowej.
3. Lokale mieszkalne mog¹ byæ wynajmowane wy³¹cznie na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ III
Najem lokali socjalnych
§10. 1. Lokale mieszkalne mog¹ byæ wynajmowane jako
lokale socjalne.
2. Lokal socjalny nie musi byæ lokalem samodzielnym.
§11. 1. Pierwszeñstwo umieszczenia na licie socjalnej
przys³uguje:
1) uprawnionym do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku s¹du,
2) trwale bezdomnym, spe³niaj¹cym kryterium dochodowe
okrelone w §3 ust. 4,
3) osobom, które opuci³y zak³ad karny i nie posiadaj¹ uprawnieñ do lokalu mieszkalnego.
2. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na okres
do 3 lat.
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3. Umowê najmu lokalu socjalnego mo¿na przed³u¿yæ
na kolejny okres, je¿eli najemca spe³nia kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§12. Przy sporz¹dzaniu listy socjalnej stosuje siê odpowiednio §6 i §10 ust. 1.
ROZDZIA£ IV
Zamiana lokali mieszkalnych
§13. 1. Najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
mog¹ ubiegaæ siê o zamianê zajmowanego lokalu, je¿eli
zamiana dotyczy:
1) lokalu o mniejszej powierzchni od dotychczas zajmowanego lokalu,
2) lokalu o wiêkszej powierzchni od dotychczas zajmowanego lokalu,
3) lokalu po³o¿onego na ni¿szej kondygnacji, gdy najemca
lub cz³onek gospodarstwa domowego najemcy jest osob¹
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci potwierdzonym
orzeczeniem lekarskim, zwi¹zanym z niezdolnoci¹ do
samodzielnego poruszania siê,

5) najemca posiada sta³e ród³o dochodów, a dochód gospodarstwa domowego najemcy w dniu z³o¿enia wniosku o
zamianê jest wystarczaj¹cy na op³acenie wydatków mieszkaniowych bez ubiegania siê o dodatek mieszkaniowy.
§16. 1. Zamiana lokalu pomiêdzy najemc¹ lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy a w³acicielem lokalu lub domu
mieszkalnego mo¿e nast¹piæ pod warunkiem notarialnego
przeniesienia prawa w³asnoci lokalu lub domu mieszkalnego
na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie.
2. W budynku, w którym wiêkszoæ lokali zosta³a sprzedana, a najemca nie jest zainteresowany jego kupnem, dopuszcza siê zamianê lokali w ramach mieszkaniowego zasobu
gminy, polegaj¹c¹ na wyprowadzeniu najemcy na jego wniosek albo za jego zgod¹ do lokalu w budynku wy³¹czonym ze
sprzeda¿y.
3. Wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ zamiany lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcê, który nie wywi¹zuje siê
ze zobowi¹zañ z tytu³u umowy najmu, na inny lokal mieszkalny.
§17. 1. W razie zamiany lokali nie stosuje siê kryterium
dochodowego.
2.

2. Zamiana na inny lokal mieszkalny mo¿e byæ dokonana
wy³¹cznie za pisemn¹ zgod¹ wynajmuj¹cego.

ROZDZIA£ V

3. Warunkiem wyra¿enia zgody przez wynajmuj¹cego
na zamianê lokali mieszkalnych jest:
1) niezaleganie w op³atach czynszowych i innych op³atach
niezale¿nych od w³aciciela, a w przypadku zad³u¿enia
koniecznoæ jego sp³aty,
2) powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadaj¹ca na cz³onka
gospodarstwa domowego najemcy w gospodarstwie wieloosobowym nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego -10 m2.
§14. 1. Najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
mog¹ ubiegaæ siê o zamianê zajmowanego lokalu z najemcami lokali z innych zasobów mieszkaniowych.
2. Warunkiem dokonania zamiany jest wyra¿enie zgody
przez w³acicieli tych zasobów, uregulowanie op³at czynszowych i innych op³at niezale¿nych od w³aciciela.
§15. 1. Zamiana lokali w nowowybudowanych budynkach, nale¿¹cych do mieszkaniowego zasobu gminy, mo¿liwa
jest przy spe³nieniu jednoczenie nastêpuj¹cych warunków:
1) osoba ubiegaj¹ca siê o zamianê jest najemc¹ lokalu
mieszkalnego z mieszkaniowego zasobie gminy,

Zamianie nie podlegaj¹ lokale socjalne.

Adaptacja pomieszczeñ niemieszkalnych
na lokale mieszkalne
§18. 1. Pomieszczenia niemieszkalne przeznaczone do
adaptacji na lokale mieszkalne umieszcza siê w wykazie
podlegaj¹cym podaniu do publicznej wiadomoci.
2.

Wykaz zawieraæ powinien:

1) adres pomieszczenia niemieszkalnego do adaptacji na
lokal mieszkalny,
2) adres administratora budynku, w którym mieci siê pomieszczenia niemieszkalne do adaptacji na lokal mieszkalny,
3) termin sk³adania wniosków.
3. O przyznanie prawa do dokonania adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych na lokale mieszkalne mog¹ ubiegaæ siê
osoby, które:
1) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie gminy i
miasta Jastrowie,
2) umieszczone zosta³y na licie mieszkaniowej.

2) najemca lub ma³¿onek najemcy nie posiada tytu³u prawnego do innego lokalu,

4. Wyboru osób, o których mowa w ust. 3, dokonuje
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.

3) lokal dotychczas zajmowany zostanie opró¿niony i wydany wynajmuj¹cemu,

5. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które dokona³y adaptacji pomieszczeñ niemieszkalnych
na lokal mieszkalny, nastêpuje po spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków:

4) w okresie jednego roku poprzedzaj¹cego rozpatrzenie
wniosku o zamianê najemca nie mia³ zaleg³oci, a czynsz
i op³aty niezale¿ne od w³aciciela wnoszone by³y w obowi¹zuj¹cych terminach,

1) przed³o¿enie projektu budowlanego i instalacyjnego wraz
z uzgodnieniami bran¿owymi,
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2) podpisaniu umowy o udostêpnienie poddasza albo pomieszczeñ niemieszkalnych do adaptacji na lokal mieszkalny w rozumieniu prawa budowlanego,
3) dokonanie odbioru technicznego powsta³ego lokalu mieszkalnego przez organ nadzoru budowlanego,
4) podpisanie z wynajmuj¹cym protoko³u zdawczo-odbiorczego powsta³ego lokalu mieszkalnego.
6. Koszty zwi¹zane z adaptacj¹ pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny nie obci¹¿aj¹ wynajmuj¹cego.
ROZDZIA£ VI
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê
lubw lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y
po mierci najemcy
§19. 1. Umowa najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy mo¿e byæ zawarta ze zstêpnymi, wstêpnymi, rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu g³ównego najemcy, je¿eli
dotychczasowy najemca:

ROZDZIA£ VII
Najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2
§22. 1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ oddawane w najem za
zap³at¹ czynszu wed³ug stawki ustalonej w drodze przetargu
publicznego, po zaspokojeniu potrzeb rodzin wielodzietnych
ujêtych na licie mieszkaniowej.
2. Umowa najmu zawiera siê z osob¹, która zaoferowa³a
najwy¿szy czynsz.
3. Dopuszcza siê zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 w formie
bezprzetargowej, o ile jest to uzasadnione interesem spo³ecznym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej i zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i
Miasta Jastrowie.
4. W przypadku braku zainteresowanych osób, lokale te
mog¹ byæ przeznaczone do sprzeda¿y.
ROZDZIA£ VIII

1) przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³ tytu³u
prawnego,
2) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego,
3) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym w
przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
2. Umowa najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
mo¿e byæ zawarta z osobami, które nie s¹ osobami bliskimi
w rozumieniu art. 691 Kodeksu Cywilnego, które pozosta³y w
lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w którego
najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy, pod warunkiem, ¿e
zamieszkiwa³y z najemc¹ przez okres nie krótszy ni¿ 10 lat,
udokumentowany:

Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa
§23. 1. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie powo³uje w
drodze zarz¹dzenia Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, okrela
zasady jej funkcjonowania oraz liczbê jej cz³onków.
2. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa powo³ywana jest
sporód pracowników Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Jastrowiu, Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu oraz radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu.
3. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa ocenia warunki zamieszkiwania osób ubiegaj¹cych siê o umieszczenie na licie
mieszkaniowej i licie socjalnej.
ROZDZIA£ IX

1) powiadczeniem zameldowania,
Zasady stosowania obni¿ek czynszu

2) potwierdzeniem zarz¹dcy budynku,
3) innym owiadczeniem przyjêtym w toku postêpowania
wyjaniaj¹cego,
4) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego lokalu,
5) spe³niaj¹ warunki, o których mowa w §3,
6) nie zalegaj¹ z p³atnoci¹ odszkodowania za zajmowanie
tego lokalu bez tytu³u prawnego.
§20. Osobom wymienionym w §19, które nie spe³niaj¹
którego z wymienionych warunków, nale¿y wskazaæ odpowiedni lokal pod wzglêdem powierzchni mieszkalnej albo lokal
socjalny, a w przypadku, gdy dochód cz³onków gospodarstwa
domowego pozwala na wynajêcie lokalu w innych zasobach,
wezwaæ j¹ do opró¿nienia lokalu w ci¹gu 3 miesiêcy.
§21. W przypadku opuszczenia przez najemcê lokalu warunkiem dodatkowym jest rozwi¹zanie z nim umowy najmu.

§24. 1. Za kryterium uzasadniaj¹ce zastosowanie obni¿ek czynszu przyjmuje siê najni¿sz¹ emeryturê.
2.

Obni¿ka czynszu wynosi:

1) w przypadku osób samotnych, je¿eli redni dochód miesiêczny wynosi:
a) 60% - 50% najni¿szej emerytury b) poni¿ej 50% najni¿szej emerytury -

5% czynszu,
10% czynszu,

2) w przypadku rodzin, je¿eli redni dochód miesiêczny na 1
osobê wynosi:
a) 40% - 30% najni¿szej emerytury b) poni¿ej 30% najni¿szej emerytury -

5% czynszu
10% czynszu.
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ROZDZIA£ X

1) uchwa³a Nr 224/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30
padziernika 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie,

Postanowienia koñcowe
§25. Umowa najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy mo¿e byæ zawarta z osob¹ wskazan¹ przez najemcê,
je¿eli najemca z powodu podesz³ego wieku, stanu zdrowia lub
innej szczególnej okolicznoci zamierza zrzec siê tytu³u prawnego do tego lokalu, lecz w nim nadal zamieszkiwaæ, je¿eli
osoba wskazana przez najemcê spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1) jest to osoba bliska najemcy w rozumieniu art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkiwa³a stale w tym lokalu przez
okres nie krótszy ni¿ 5 lat, poprzedzaj¹cy z³o¿enia przez
najemcê wniosku,
2) wyrazi³a zgodê na zawarcie umowy najmu,
3) lokal nie jest obci¹¿ony zaleg³ociami czynszowymi i
innymi op³atami zwi¹zanymi z korzystaniem z lokalu.
§26. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa powo³ana na podstawie przepisów dotychczasowych dzia³a do czasu jej powo³ania na podstawie przepisów niniejszej uchwa³y.
§27. Do spraw wszczêtych i nie zakoñczonych stosuje siê
przepisy niniejszej uchwa³y.

2) uchwa³a Nr 221/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27
czerwca 2006 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 224/2001 Rady
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 padziernika 2001 r. w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Jastrowie
3) uchwa³a Nr 231/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26
wrzenia 2006 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 224/2001 Rady
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 padziernika 2001 r. w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Jastrowie.
§29. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.
§30. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Pawe³ Dymek

§28. Trac¹ moc:
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UCHWA£A Nr XVI/102/08 RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 25 listopada 2008 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Zakrzewo
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z2007 r. Nr
17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008
r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy Zakrzewo uchwala
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê
Zakrzewo na rok 2009.

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Zakrzewo, zwany dalej Regulaminem, okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
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2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to gimnazjum, szko³ê, przedszkole prowadzone przez Gminê Zakrzewo,
2) pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê lub - w zale¿noci
od kontekstu  dyrektora szko³y albo inn¹ osobê wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci w sprawach z zakresu
prawa pracy,
3) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê,
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nowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opiek³
nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
6. Podstawê do ustalenia dodatku za wys³ugê lat stanowi¹ oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione odpisy (kopie, kserokopie) tych dokumentów.

4) Radzie Gminy, wójcie - rozumie siê przez to odpowiednio
Radê lub wójta gminy Zakrzewo,

7. Udokumentowanie okresów pracy nale¿y do obowi¹zków nauczyciela. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê od
pierwszego dnia miesi¹ca po otrzymaniu dokumentów, o
których mowa w ust. 6.

5) roku szkolnym - rozumie siê przez to okres pracy szko³y
od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,

§5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.

6) kwocie bazowej - rozumie siê przez to kwotê ustalan¹ i
podawan¹ corocznie dla nauczycieli w ustawie bud¿etowej, publikowan¹ w Dzienniku Ustaw,

2. Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny w
zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy.

7) rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu rozumie siê przez to rozporz¹dzenie 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.
181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 i
z 2008 r. Nr 42, poz. 257).
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.
ROZDZIA£ 2
Dodatki
§4. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
którego wysokoæ okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku za wys³ugê lat okrela §7 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
3.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

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,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za okres urlopu
dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny sta-

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) w zakresie osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuñczych:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, pozytywnych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych,
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) w zakresie jakoci wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajêciem:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 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,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) prowadzenie kó³ zainteresowañ,
3) pozytywna ocena dorobku zawodowego lub ocena pracy
z ostatnich 5 lat,
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4) w zakresie zaanga¿owania w realizacjê czynnoci i zajêæ,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:

3) przebywa na urlopie wychowawczym lub dla poratowania
zdrowia.

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

8. Fundusz na dodatki motywacyjne przyznawane po
wyganiêciu dotychczasowych dodatków, tj. od 1 marca 2009
r. , wynosi 50,00 z³. na pe³nozatrudnionego nauczyciela.

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
4. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora
bierze siê pod uwagê dodatkowe kryteria, w szczególnoci:
1) sposób wywi¹zywania siê z obowi¹zków kierowniczych,
2) wspó³pracê z organem prowadz¹cym i terminow¹ realizacjê jego uchwa³, decyzji, poleceñ itp.,
3) celowe i racjonalne wydatkowanie rodków finansowych
szko³y,
4) racjonalne wykorzystanie maj¹tku szko³y,
5) w³aciw¹ politykê kadrow¹,
6) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych,
7) wp³yw szko³y na miejscowe rodowisko,
8) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku placówki i pozyskiwania rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoci ich w³aciwego wykorzystania na
cele placówki.

9. Liczbê zatrudnionych nauczycieli okrela siê wed³ug
stanu nauczycieli wiadcz¹cych pracê w dniu 1 wrzenia
danego roku szkolnego.
10. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i mo¿e
byæ przyznany nauczycielowi w kwocie nie wy¿szej jak 200,00
z³. miesiêcznie.
11. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie mo¿e przekroczyæ 15% p³acy zasadniczej.
12. W ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia
nauczycieli wójt mo¿e zwiêkszyæ wysokoæ dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 8, nie wiêcej jednak jak do 15%.
13. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny,
nauczycielom zatrudnionym w szkole po przepracowaniu co
najmniej jednego roku w tej szkole.
14. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi - wójt. Kopiê pisma przyznaj¹cego
dodatek motywacyjny w³¹cza siê do akt osobowych nauczyciela.
15. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu
nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
16. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

5. Nauczyciel mo¿e byæ pozbawiony przyznanego dodatku motywacyjnego w ca³oci lub w czêci przed up³ywem
terminu, na jaki by³ przyznany, w nastêpuj¹cych przypadkach:

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

1) wyst¹pienia negatywnych przes³anek w stosunku do tych,
na podstawie których dodatek motywacyjny by³ przyznany,

2. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie lub
pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §5 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2) naruszenia dyscypliny pracy i organizacji zajêæ szkolnych,
3) nie wykonywania zarz¹dzeñ i poleceñ dyrektora,
4) nie przestrzegania statutu szko³y i wewnêtrznych regulaminów szko³y.
6. Dyrektor mo¿e byæ pozbawiony przyznanego dodatku
motywacyjnego w ca³oci lub w czêci przed up³ywem terminu, na jaki by³ przyznany, jeli wyst¹pi¹ przes³anki negatywne
w stosunku do tych, na podstawie których dodatek motywacyjny by³ przyznany.
7. Prawa do otrzymania dodatku motywacyjnego nie ma
nauczyciel, który:
1) posiada ostatni¹ ocenê pracy zawodowej poni¿ej oceny
dobrej,
2) otrzyma³ karê porz¹dkow¹ lub dyscyplinarn¹ przewidzian¹
przepisami kodeksu pracy i Karty Nauczyciela - dodatek
nie przys³uguje przynajmniej przez okres 12 miesiêcy,
licz¹c od daty udzielenia kary,

3. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela tabela
dodatków funkcyjnych, stanowi¹ca za³¹cznik do Regulaminu.
4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego
uwzglêdnia siê w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej strukturê
organizacyjn¹ z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki demograficzne i geograficzne, w
jakich szko³a funkcjonuje.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania
- z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
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7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego i 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 z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach zastêpstwa, a w szko³ach, w których nie zatrudnia siê
wicedyrektora dodatek funkcyjny przyznaje siê nauczycielowi
wyznaczonemu przez wójta gminy do zastêpstwa dyrektora
od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego
po jednym miesi¹cu pe³nienia zastêpstwa. Przepis ust. 7
stosuje siê odpowiednio.
§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu.
2.
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Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:

1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia
w klasach ³¹czonych - w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê
nauczania,
2) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w
wysokoci 10% stawki godzinowej,
3) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno - wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim - w wysokoci 10% stawki godzinowej.

4. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
ROZDZIA£ 3
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 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
nauczyciela.
3. Wynagrodzenie wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ godzinê doranego zastêpstwa.
4. 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 art. 42 ust. 3
Karty 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 realizowanego wymiaru godzin.

3. Prawo do dodatku z tytu³u prowadzenia zajêæ, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 nie wy³¹cza prawa do dodatku
z tytu³u prowadzenia zajêæ wymienionych w ust. 2 pkt 2.

5. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
2 i 4, 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.

§8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.

6. Za jedn¹ godzinê zastêpstwa w klasach doranie
po³¹czonych nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoci
20% stawki godzinowej.

2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielom wykonuj¹cym prace, o których mowa w ust.
1, w wysokoci od 10% do 20% stawki godzinowej.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje siê, gdy po³¹czone s¹
oddzia³y tej samej klasy.

3. Dodatek przys³uguje nauczycielom, którzy w danym
miesi¹cu przepracowali co najmniej 40 godzin w warunkach
uci¹¿liwych, o których mowa w §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej 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.
3. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy nauczycielowi przys³uguje
jeden, wy¿szy dodatek.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie
móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczkê lub imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
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9. 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 Karty 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. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w
takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
10. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 17 i 9, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u, przyjmuj¹c okres
rozliczeniowy od dnia 21 miesi¹ca poprzedzaj¹cego do 20
danego miesi¹ca w³¹cznie, z uwzglêdnieniem rozliczenia
pe³nych tygodni.

ROZDZIA£ 4
Postanowienia koñcowe
§10. W razie zaprzestania wykonywania zajêæ lub ustania
zatrudnienia w ci¹gu miesi¹ca nauczycielowi przys³uguj¹
dodatki proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokoæ dodatków ustala siê dziel¹c stawkê
miesiêczn¹ przez 30 i mno¿¹c przez liczbê dni kalendarzowych
przypadaj¹cych w okresie przepracowanym.
§11. 1. W¹tpliwoci powsta³e na tle interpretacji przepisów regulaminu rozstrzyga wójt.
2. Zmiany do Regulaminu nastêpuj¹ w trybie jego uchwalenia.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê wójtowi Gminy.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) mgr Krzysztof Doroszuk

Za³¹cznik
do Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminê Zakrzewo na rok 2009

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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UCHWA£A Nr XXVI/158/2008 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Drawsko
na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), po
zaopiniowaniu przez zwi¹zki zawodowe, Rada Gminy Drawsko uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Regulamin przyznawania nagród dla
nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê
Drawsko na rok 2009 o treci jak w za³¹czniku Nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Drawsko.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Drawsko na rok 2008.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVI/158/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 26.11.2008

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
§1. 1. Regulamin okrela kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego w
bud¿ecie Urzêdu Gminy Drawsko dla nauczycieli szkó³ i
placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Drawsko.
2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokoci
co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.
3. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród w danym
roku kalendarzowym ustala Rada Gminy w Drawsku okrelaj¹c kwoty przeznaczone na nagrody Gminy i nagrody dyrektorów szkó³.
4.

Nagrody Gminy przyznaje Wójt.

§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieæ przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone przez Gminê Drawsko.
2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o nauczycielach
rozumieæ przez to nale¿y nauczycieli szko³y.

3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szko³y,
rozumieæ przez to nale¿y dyrektorów bêd¹cych nauczycielami.
§3. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mog¹ byæ przyznawane w innym terminie, zwi¹zanym z zakoñczeniem roku
szkolnego, dniem patrona szko³y.
§4.§1. Wójt ustala corocznie wysokoæ nagród Gminy.
2. Nagrody dyrektorów szkó³ nie mog¹ przekroczyæ 75%
funduszu nagród Gminy.
§5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana jest
w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nie wczeniej ni¿ po
przepracowaniu w szkole jednego roku.
§6. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szkó³ i
nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydak-
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tyczno - wychowawczej lub opiekuñczo-wychowawczej oraz
za realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.

9) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,

§7. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody Gminy
mog¹ byæ przyznawane zw³aszcza za:

10) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu zawodowego,

1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania,
lub opieki potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,

3. Nagroda mo¿e byæ przyznana dyrektorowi szko³y i
nauczycielowi, jeli spe³niaj¹ przynajmniej 4 kryteria wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.

2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ, pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze
szko³¹,
3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,
4) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,

§8. 1. Z wnioskiem o nagrodê Gminy dla dyrektora szko³y
mog¹ wystêpowaæ:
1) Rada Pedagogiczna szko³y lub Rada Rodziców szko³y
2) Kurator Owiaty lub reprezentuj¹cy go wizytator bezporednio nadzoruj¹cy szko³ê,
3) Zwi¹zki zawodowe
4) Wójt

5) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³ w
organizowaniu imprez gminnych,

2. Z wnioskiem o nagrodê Gminy dla nauczyciela mog¹
wystêpowaæ:

6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,

1) dyrektor szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela, po uzyskaniu
pozytywnej dla nauczyciela opinii Rady Pedagogicznej
szko³y,

7) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci szkolnych,
8) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
9) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi i zagranicznymi,
10) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciele dyplomowanego.
2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Gminy mog¹
byæ przyznawane w szczególnoci za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i
ponadszkolnym,
3) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania i
wychowania,
4) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwo w dzia³aniach zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe czy zajêcia pokazowe,
5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,
6) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹, wyra¿aj¹ siê w
organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z
ciekawymi ludmi,
7) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
8) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno-owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi podmiotami mog¹cymi zapewniaæ wsparcie dla dzia³añ szko³y,

2) Rada Pedagogiczna,
3) wizytator Kuratorium Owiaty bezporednio nadzoruj¹cy
szko³ê.
4) Wójt,
5) Zwi¹zki zawodowe,
6) Rada Rodziców
3. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 sk³ada siê w
Referacie Kadr, P³ac i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Urzêdu Gminy
Drawsko w terminie nie póniejszym ni¿ 3 tygodnie poprzedzaj¹ce dzieñ przyznawania nagród. Wzór wniosku okrela
za³¹cznik nr 1.
4. Decyzjê o przyznaniu i wysokoci nagrody podejmuje
Wójt, i powiadamia o tym Radê Gminy.
5. Osoby, którym przyznano nagrodê s¹ powiadamiane
o tym na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem nagrody
umieszcza siê w aktach osobowych laureata.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
§9. Nagrody dyrektora szko³y mog¹ byæ przyznawane:
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za:
1) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego
przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju
zajêæ,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, zawodach i przegl¹dach,
4) udokumentowanie osi¹gniêcia pracy z uczniami zdolnymi i maj¹cymi trudnoci w nauce,
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5) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,

6) wdra¿anie w³asnych programów autorskich,

4) pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,

7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie
nauczania uczniów,

5) czynny wspó³udzia³ w przygotowaniu planu pracy szko³y
oraz innych dokumentów wa¿nych dla funkcjonowania
szko³y,

8) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów,
takich jak np. integracja klasy czy aktywnoæ spo³eczna
uczniów,
9) prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ oraz zajêæ
pozalekcyjnych.
2. W zakresie pracy opiekuñczo-wychowawczej za:
1) zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym z
rodzin ubogich lub patologicznych b¹d znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród uczniów, organizowanie wspó³pracy z
placówkami kulturalno - owiatowymi, pracodawcami,
policj¹ i innymi podmiotami wspieraj¹cymi dzia³ania
szko³y,
3) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy i
szko³y oraz rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y z
rodzicami.
3. W pozosta³ym zakresie:
1) usprawnianie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³
w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i
spo³ecznej m³odych nauczycieli,

6) wzorow¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu pracy
szko³y.
§10. 1. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mog¹ sk³adaæ:
1) Rada Pedagogiczna,
2) Rada Rodziców
4) Zwi¹zki zawodowe
2.

Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 2.

3. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y, bior¹c pod uwagê
opiniê Rady Pedagogicznej, o ile Rada sama z wnioskiem nie
wyst¹pi³a.
4. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Nauczyciel otrzymuj¹cy nagrodê zostaje o tym zawiadomiony na pimie. Kopie pisma wraz z uzasadnieniem
umieszcza siê w aktach osobowych nauczyciela.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Andrzej Maciaszek
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UCHWA£A Nr XX/104/08 RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom w zespole szkó³ i przedszkolu prowadzonych przez Gminê Tarnówka na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 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 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 30 ust. 6 i art. 54
ust. 7 w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170
poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz.
542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr
191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917)
Rada Gminy Tarnówka uchwala, co nastêpuje:

3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê,

§1. Ustala siê Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a
tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w zespole szkó³
i przedszkolu prowadzonych przez Gminê Tarnówka na 2009
r.  zwany dalej Regulaminem.

9) dyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki,
o której mowa w §3 pkt 1.

4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) roku szkolnym  nale¿y rozumieæ okres pracy zespo³u
szkó³, przedszkola od 1 wrzenia danego roku do 31
sierpnia roku nastêpnego,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
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 ze zmianami),

§4. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników nie bêd¹cych nauczycielami.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§2. Regulamin okrela:
1) wysokoæ dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegó³owy sposób obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
3) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§3. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole  rozumie siê przez to zespó³ szkó³, przedszkole
prowadzone przez Gminê Tarnówka,
2) pracodawcy  rozumie siê przez to szko³ê, b¹d dyrektora
albo inn¹ osobê wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy,

§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2.
ciela.

Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczy-

3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 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 wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181).
4.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

1) 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,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
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5. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
Dodatek przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy
z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
6. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny
§6. 1. Nauczycielowi, niezale¿nie od stopnia awansu oraz
sposobu nawi¹zania stosunku pracy mo¿e byæ przyznany
dodatek motywacyjny.
2. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.
3.

Dodatek motywacyjny przyznaj¹:

1) nauczycielom  dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi  Wójt Gminy Tarnówka.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
5. Podstawê obliczenia dodatku motywacyjnego stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
6. Dodatek motywacyjny nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 25%
podstawy.
7. Dla zapewnienia wyp³aty dodatków motywacyjnych w
bud¿ecie szko³y corocznie tworzy siê fundusz w wysokoci 4%
planowanych wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli.
8. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla
dyrektora szko³y wlicza siê w rodki finansowe danej szko³y.
9.
siê:
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Przy okrelaniu dodatku motywacyjnego uwzglêdnia

1) osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuñcze,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z dodatkowymi zadaniami lub zajêciami,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych szko³y, w tym wspó³dzia³ania z
organizacjami uczniowskimi, przygotowanie uroczystoci
i imprez szkolnych, uroczystoci i wycieczek klasowych,
indywidualn¹ pracê z uczniami w czasie wolnym, wspó³prac¹ z rodzicami,

4) zaanga¿owanie w przygotowywanie, samokszta³cenie i
doskonalenie zawodowe.
10. Przy okrelaniu wysokoci dodatku motywacyjnego
dla dyrektora szko³y uwzglêdnia siê kryteria okrelone w ust.
9, a ponadto:
1) prawid³owe planowanie i dysponowanie przyznanymi
rodkami finansowymi zgodnie z przepisami o finansach
publicznych i rachunkowoci,
2) przestrzeganie celowoci wydatków,
3) przestrzeganie zasad okrelonych przepisami prawa zamówieñ publicznych,
4) pozyskiwanie dodatkowych rodków, sponsorów, wspó³dzia³anie z rodzicami i spo³ecznoci¹ lokaln¹,
5) prowadzenie dzia³alnoci promuj¹cej szko³ê w rodowisku,
6) prawid³owy dobór kadry oraz stosowanie jasnych kryteriów oceny pracy i systemów motywacyjnych,
7) kreowanie pozytywnego wizerunku szko³y(udzia³ uczniów
w konkursach, olimpiadach, zawodach),
8) dbanie o rozwój i modernizacjê bazy szkolnej.
11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za miesi¹c, w
którym nast¹pi³a nieusprawiedliwiona nieobecnoæ w pracy
oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia i w czasie
stanu nieczynnego. Je¿eli urlop dla poratowania zdrowia lub
stan nieczynny zaczyna siê od pierwszego dnia miesi¹ca i
koñczy siê nie ostatniego dnia miesi¹ca, to wysokoæ tego
dodatku nalicza siê proporcjonalnie do przepracowanego
okresu w danym miesi¹cu.
12. Szczegó³owe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli okrela wewnêtrzny regulamin szko³y.
13. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§7. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) opiekuna sta¿u,
c) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela:
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3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi  Wójt Gminy Tarnówka.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska lub objêcie funkcji uprawniaj¹cej do dodatku, a je¿eli powierzenie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca to od tego dnia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ ten okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
6.






:
,
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Dodatek nie przys³uguje w okresie:

1) nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
2) stanu nieczynnego,
3) urlopu dla poratowania zdrowia, a tak¿e w innych okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
7. Dodatku nie nalicza siê od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia obowi¹zków z powodów innych ni¿ wymienione w
ust. 4, do których by³ przypisany ten dodatek, je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca to od tego dnia.
8. Dodatki funkcyjne wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.















3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielowi w wysokoci 20% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
4. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y obowi¹zkowy
wymiar godzin zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczycielowi
któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych
warunkach obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ. Je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych b¹d uci¹¿liwych warunkach tylko
czêæ obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ lub jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze dodatek ten ustala siê proporcjonalnie do iloci realizowanych w tych warunkach godzin zajêæ.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne lub
uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi prawo do
jednego wy¿szego dodatku.
7. Za ka¿d¹ godzinê pracy w porze nocnej, nauczycielowi
przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie w wysokoci 15%
godzinowej stawki obliczonej wed³ug osobistego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za godziny
faktycznie przepracowane.
9. Wysokoæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y  Wójt Gminy.
10. Dodatki, o których mowa w §8 wyp³aca siê z do³u.

ROZDZIA£ V
Dodatki za warunki pracy
§8. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za pracê w trudnych i uci¹¿liwych warunkach okrelonych w §8 i 9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa
w §5 ust. 3 Regulaminu.
2.

Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:

1) nauczycielom realizuj¹cym zajêcia dydaktyczno - wychowawcze:
a) nauczanie indywidualne dziecka bez orzeczenia kszta³cenia specjalnego w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
b) nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego w wysokoci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.

ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§9. 1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznoci¹ realizacji programu nauczania nauczyciel mo¿e
byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹ w wymiarze
nie przekraczaj¹cym 1/4 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ za jego zgod¹,
jednak w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1/2 tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie siê przydzielone nauczycielowi godziny zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin.
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3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z
uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego ³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
5. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ 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 pe³n¹ godzinê.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
7. Nauczyciele, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze, a nie otrzymaj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje im
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy, obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹.

10. 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 siæ
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art., 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono cztero dniowy 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 wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
ROZDZIA£ VII

8. Za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy w
rozumieniu §9 ust. 6 uznaje siê:

Dodatek mieszkaniowy

- urlop okolicznociowy,
- wyjazd na szkolenie lub kurs z inicjatywy nauczyciela.
9. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
- zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
- wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub imprezy,
- choroba dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹cego
nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
- opieka nad dzieckiem,
- rekolekcjami wielkopostnymi,
- udzia³em nauczyciela w szkoleniach lub kursach zleconych
przez dyrektora,
- stawieniem siê na wezwanie organu administracji rz¹dowej lub samorz¹du terytorialnego, s¹du, prokuratury, policji
albo organu w³aciwego w zakresie powszechnego obowi¹zku obrony,
- udzieleniem pracownicy ciê¿arnej zwolnieñ od pracy na
zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane
w zwi¹zku z ci¹¿¹, je¿eli badania te nie mog¹ byæ przeprowadzone poza godzinami pracy,
- niewykonywaniem pracy w zwi¹zku z przeprowadzanymi
badaniami lekarskimi okresowymi i kontrolnymi, traktuje
siê jak godziny faktycznie odbyte.

§11. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym, ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin na terenie wiejskim i w miecie licz¹cym do 5.000
mieszkañców posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie, uprawnionego nauczyciela wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie -

30,00 z³.

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

35,00 z³

3) przy trzech i wiêcej osobach w rodzinie -

45,00 z³

3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza
siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka,
2) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia.
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4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cego tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoci okrelonej w
ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.

gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej
zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który by³a
zawarta umowa,
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i wychowawczego.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku o jakim mowa w ust. 4
na wspólny wniosek. Nauczycielski dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu.
7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§12. 1. Projekt Regulamin zosta³ uzgodniony ze Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w drodze uchwa³y
Rady Gminy w trybie przewidzianym w ust. 1.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnówka.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnówka
(-) Marian Muszyñski

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku

4292
UCHWA£A Nr XXIX/239/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw obowi¹zuj¹cego w szko³ach i placówkach, dla których organem prowadz¹cym
jest Gmina Miejska w Chodzie¿y
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; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,
Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153,
poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172,
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17,
poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz.
327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U Nr 173 poz. 1218 z 2008
r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, 6a,
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Dz.U. Nr 170, poz.

1218, Dz.U. Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Dz.U. Nr 17, poz.
95, Dz.U. Nr 80, poz. 542, Dz.U. Nr 102, poz. 689, Dz.U. Nr
158, poz. 1103,Dz.U. Nr 176, poz. 1238, Dz.U. Nr 191, poz.
1369, Dz.U. Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Dz.U Nr 145, poz.
917), oraz przepisami 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181;
z 2006 r. Dz.U. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Dz.U. Nr 56, poz.
372; z 2008 r. , Dz.U. Nr 42, poz. 257), Rada Miejska w
Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:
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§1. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê oraz
placówkê owiatow¹, dla których organem prowadz¹cym
jest Gmina Miejska Chodzie¿,
2) pracodawcy - nale¿y przez to rozumieæ: dla dyrektora burmistrza, dla nauczyciela - dyrektora,
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
nauczyciela, któremu powierzono kierowanie jednostk¹, o
której mowa w pkt 1,
4) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ pracownika zatrudnionego na etacie pedagoga w jednostce, o której mowa
w pkt 1,
5) burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrz Miasta
Chodzie¿y,
6) uczniu - nale¿y tu rozumieæ tak¿e wychowanka,
7) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ przedszkolny i grupê,
8) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
9) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
10) rednim wynagrodzeniu sta¿ysty - nale¿y przez to rozumieæ wynagrodzenie okrelone w art. 30 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela,
11) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z pón. zm.),
12) Nauczycielskich zwi¹zkach zawodowych - nale¿y przez to
rozumieæ Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzie¿y oraz Miêdzyszkoln¹ Komisjê Zak³adow¹ Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania w
Chodzie¿y,
13) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
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 oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.
181, z pón. zm.).
Dodatek motywacyjny
§2. 1. Za podstawê wyliczenia dodatku motywacyjnego
przyjmuje siê w przedszkolach, w szko³ach i placówkach 5%
redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
2. Wyliczenie globalnej kwoty dodatku motywacyjnego
dla szko³y dokonuje siê przez pomno¿enie kwoty, o której
mowa w ust. 1, przez liczbê zatrudnionych nauczycieli w
przeliczeniu na pe³ne etaty na rok kalendarzowy x 12 miesiêcy.

3. Ze rodków, o których mowa w ust. 2 - 20% pozostaje
do dyspozycji burmistrza z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkó³.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie
mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 10% i wy¿szy ni¿ 50% redniego wynagrodzenia sta¿ysty.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesi¹cy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
szkolny.
6.

Wysokoæ dodatku motywacyjnego:

a) dla nauczycieli i innych stanowisk kierowniczych ustala
dyrektor,
b) dla dyrektora ustala burmistrz.
7. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
tak¿e gdy ten wymiar jest sk³adany z godzin wypracowanych
w ró¿nych szko³ach.
§3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek motywacyjny w
zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy, w szczególnoci za:
1) wy¿sz¹ ni¿ przeciêtna jakoæ wiadczonej pracy, w tym
zwi¹zanej z powierzonym; stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:
systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do przydzielonych obowi¹zków, podnoszenie umiejêtnoci zawodowych w ramach proponowanych kursów, szkoleñ,
narad, warsztatów itp., wzbogacanie w³asnego warsztatu
pracy, dba³oæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ i
sprawnoæ pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ
szkolnych, prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych przestrzeganie dyscypliny pracy,.
2) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a 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.
3) zaanga¿owanie w realizacje czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42, ust. 2, pkt 2 i pkt 3 Karty Nauczyciela, a
w szczególnoci:
a) organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych,
b) praca w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
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d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych podnosz¹cych jakoæ pracy szko³y,
f) organizowanie zajêæ ze szczególnym uwzglêdnieniem
zajêæ opiekuñczych, wychowawczych wynikaj¹cych z
potrzeb i zainteresowañ uczniów.
Dodatek funkcyjny
§4. l. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przys³uguje dodatek funkcyjny, w wysokoci:
1) dyrektorowi - od 30% do 90%,
2) wicedyrektorowi - od 20% do 50%,
3) kierownikowi wietlicy - od 10% do 30%,
4) kierownikowi schroniska m³odzie¿owego - od 5% do 20%
redniego wynagrodzenia sta¿ysty, o którym mowa w art.
30 ust. 3 Karty Nauczyciela
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, ustala:
1) dla dyrektora i kierownika schroniska m³odzie¿owego burmistrz,
2) dla wicedyrektora i kierownika wietlicy - dyrektor szko³y.
4. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego bierze siê pod uwagê:
1) liczbê uczniów i iloæ oddzia³ów,
2) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
3) iloæ jednostek podlegaj¹cych i liczbê kierowników tych
jednostek,
4) liczbê pracowników pedagogicznych i obs³ugi,
5) iloæ wietlic, kuchni, sto³ówek, bibliotek,
6) iloæ i jakoæ administrowanych budynków i posiadanych
rodków transportowych oraz iloæ obiektów sportowych,
7) dzia³alnoæ na rzecz poprawy bazy materialnej i rozwoju
oraz osi¹gniêcia szko³y,
8) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej zgodnie
z ustaw¹ o finansach publicznych.
§5. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek funkcyjny za
sprawowanie:
1) funkcji wychowawcy klasy w przedszkolach, w szko³ach
podstawowych i gimnazjum - w wysokoci 5% redniego
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty,
2) funkcji opiekuna sta¿u - w wysokoci 5% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty,
3) funkcji doradcy metodycznego i funkcji nauczyciela konsultanta- wysokoci 5% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.

Poz. 4292

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 ustala:
1) za wychowawstwo klasy i funkcjê opiekuna sta¿u - dyrektor,
2) za funkcjê doradcy metodycznego i funkcjê nauczyciela
konsultanta - burmistrz.
§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. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie 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 lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
Dodatek za warunki pracy
§7. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach
okrelonych w przepisach §8 i §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Nauczycielom, którzy realizuj¹ pracê w trudnych warunkach, przys³uguje dodatek w wysokoci 2,40 z³.
3. Nauczycielom przys³uguje dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych, w wysokoci 1,20 z³.
4. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguj¹ w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹
dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za któr¹ naliczane jest wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
§8. 1. Dodatek za warunki, o których mowa w §7 regulaminu, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora burmistrz.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatków za trudne warunki pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do obu dodatków.
3. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê miesiêcznie z
do³u na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajêæ
w warunkach trudnych i uci¹¿liwych.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw
§9. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela oblicza 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, wycho-
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wawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w sposób okrelony w ust. 1.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin nauczyciela, ustala 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.

Poz. 4292, 4293

4. Dodatek ten przys³uguje za dni nieobecnoci w pracy
z powodu choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
Postanowienia koñcowe
§11. 1. Dodatki wyp³acane s¹ w nastêpuj¹cych terminach:
a) z góry: za wys³ugê lat, motywacyjny, funkcyjny,

Dodatek za wys³ugê lat

b) z do³u: wszystkie pozosta³e.

§10. 1. Zasady przyznawania i wysokoæ dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹: art. 33 Karty Nauczyciela oraz przepis
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31
stycznia 2005 r.
2.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) 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,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za okres urlopu
dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

2. O przyznaniu dodatku nauczyciel jest informowany na
pimie.
3. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi strukturami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cymi w owiacie: Zarz¹dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Chodzie¿y i Miêdzyszkoln¹ Komisj¹ Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ
Pracowników Owiaty i Wychowania w Chodzie¿y.
4. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie w³aciwym
do jego uchwalania.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski

4293
UCHWA£A Nr XXIX/240/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szko³om
o uprawnieniach szkó³ publicznych
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 z pó¿n. zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,
Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984 Dz.U. Nr 153, poz.
1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717,
Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.
Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr
175, poz. 1457 z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181,

poz. 1337 z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz.
974, DzU. Nr 173, poz. 1218, Dz U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
w zwi¹zku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity z 2004 r.
Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z pó¿n. zm: Dz.U. Nr 69, poz. 624, Dz.U.
Nr 273 poz. 2703, Dz.U. Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Dz.U. Nr
17, poz. 141, Dz.U. Nr 94, poz. 788, Dz.U. Nr 122, poz. 1020,
Dz.U. Nr 131, poz. 1091, Dz.U. Nr 167, poz. 1400, Dz.U. Nr 249,
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poz. 2104 z 2006 r. Dz.U. Nr 144, poz. 1043, Dz.U. Nr 208, poz.
1532, Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Dz.U. Nr 42, poz. 273,
Dz.U. Nr 80, poz. 542, DZ.U. Nr 180, poz. 1280, Dz.U. Nr 181,
poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Dz.U. Nr 145, poz.
917) Rada Miejska w Chodzie¿y, uchwala co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XI/102/2007 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szko³om o
uprawnieniach szkó³ publicznych, zmienionej uchwa³¹ Nr
XXIII/196/08 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 30 czerwca
2008 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szko³om o
uprawnieniach szkó³ publicznych, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

Poz. 4293, 4294

W §1 dodaje siê ust. 5 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Przedszkolom niepublicznym i szko³om niepublicznym o
uprawnieniach szkó³ publicznych prowadz¹cym wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, przys³uguje dotacja w kwocie
przewidzianej na ucznia objêtego wczesnym wspomaganiem
rozwoju w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Chodzie¿.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski

4294
UCHWA£A Nr XXIX/243/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591; 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; 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;
z 2008 r Nr 180, poz. 1111), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U z
2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z
2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730),oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych (M.P
z 2008 r Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala
co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci na
terenie Gminy Miejskiej Chodzie¿:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,58 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,

2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 16,56 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9,10 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych - 3,93 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) od budynków pozosta³ych lub ich czêci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego zajêtych na:
a) w³asne cele gospodarcze - 5,88 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) pozosta³e cele - 6,54 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
6) od budowli - 2% ich wartoci
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7) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków - 0,72 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,76 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§3. Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwa³a Nr 111/
17/06 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 15 grudnia 2006 r w
sprawie podatku od nieruchomoci
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski

4295
UCHWA£A Nr XXIX/244/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r
w sprawie podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591; 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;
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; z 2008 r Nr 180,
poz. 1111), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U z 2006 r Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29.07.2008 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych w 2009 r (M.P z 2008 Nr 59,
poz. 531), Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczne stawki w podatku od rodków transportowych w sposób nastêpuj¹cy:
Podatek od jednego rodka transportowego wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego nie wyposa¿onego w katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

600, 00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

1. 008,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -

1. 200,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego wyposa¿onego w katalizator
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

408,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

720,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -

828,00 z³

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton nie wyposa¿onego w katalizator 1.398,00 z³

czep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 960,00 z³
7) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton:

6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego wyposa¿onego w
katalizator przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z na-
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9) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego -500,00 z³
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10) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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12) od autobusu nie wyposa¿onego w katalizator, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

852,00 z³
1.884,00 z³

13) od autobusu wyposa¿onego w katalizator, w zale¿noci od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

660,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§3. Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwa³a nr XV/
131/07 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 29 listopada 2007
r w sprawie podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

1.464,00 z³
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski

4296
UCHWA£A Nr XXIX/245/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001
r Nr 142, poz. 1591; 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; 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; z 2008 r Nr 180, poz. 1111), art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U z 2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730),
Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wzory:
1. informacji w sprawie podatku od nieruchomoci - za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y

2. deklaracji na podatek od nieruchomoci - za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§3. Z dniem 31 grudnia 2008 r traci moc uchwa³a Nr XIII/
156/2004 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 30 stycznia 2004
r w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomoci.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski
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4297
UCHWA£A Nr XXIX/246/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art., 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o. samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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; 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; z 2008
r. Nr 180, poz. 1111), art. 19 pkt 1, lit.a), pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008
r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie okrelenia
górnych granic stawek kwotowych podatków i op³atach lokalnych (M.P. Nr 59, poz. 531), Rada Miejska w Chodzie¿y
uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od sprzeda¿y na targowisku zorganizowanym przy ul. Zwyciêstwa na
1 stanowisku:
1) do 4 m2 zajmowanej powierzchni -

15,00 z³

2) za ka¿dy nastêpny 1 m2 2.

5,00 z³

D³a sprzeda¿y:

1) z wózka rêcznego, roweru, koszyka do 2
wierzchni 2) na stoisku pod wiat¹ -

m2

zajêtej po5,00 z³
19,00 z³

§2. Za prowadzenie sprzeda¿y na terenie miasta Chodzie¿y poza targowiskiem zorganizowanym ustala siê dzienn¹
stawkê op³aty targowej w wysokoci 10,00 z³

§3. Za prowadzenie sprzeda¿y na Placu Kopernika oraz
sprzeda¿y okazjonalnej na Rynku ustala siê dzienn¹ stawkê
op³aty targowej w wysokoci:
1) do 4 m2 zajmowanej powierzchni 2) za ka¿dy nastêpny 1

m2

-

30,00 z³
8,00 z³

§4. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Pani¹
Halinê Szumlicz.
3. W przypadku nieobecnoci inkasenta, o którym mowa
w ust. 2 na inkasenta wyznacza siê Urz¹d Miejski w Chodzie¿y.
4. Inkasentowi wymienionemu w pkt 2 ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 15% od zainkasowanych
wp³at.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
§6. Traci moc uchwa³a nr XI/143/2003 Rady Miejskiej z
dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie op³aty targowej oraz
uchwa³a nr XXVII/274/2005 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia
30 czerwca 2005 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XI/143/2003 Rady
Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie
op³aty targowej.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Maciej Szumiñski
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4298
UWA£A Nr XXVIII/189/08 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, oraz 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), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, póz
1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585) Rada Miasta
Czarnków uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie Miasta Czarnków:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,72 z³,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,25 z³
2) od budynków lub ich czêci:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,53 z³,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 18,84 z³,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 9,24 z³,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,94 z³,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego, od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 6,34 z³
3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
Uchwa³a Rady Miasta Czarnków Nr XVI/94/07 z dnia 29
listopada 2007 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Zdzis³aw Chwarcianek
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4299
UCHWA£A Nr XXVIII/190/08 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, oraz 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) w zwi¹zku z art. 10, ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, póz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585) - Rada
Miasta Czarnków uchwala co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Czarnków.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr XVI/93/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Zdzis³aw Chwarcianek

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y
Rady Miasta Czarnków
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2009 ROK
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4300
UWA£A Nr XXVIII/191/08 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1591, 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.
12187 oraz art. 18a, ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f, pkt 2, 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych)
tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, póz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 5857
Rada Miasta Czarnków uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê na terenie miasta Czarnków op³atê od
posiadania psów w wysokoci 48,00 z³ rocznie od jednego
psa.
§2. 1. Poboru op³aty dokonuj¹ inkasenci:
- Krystian Banachowicz
- Krystyna Olendzka
- Adam Majewski
- Emilia Majewska
2. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów w wysokoci
10% od zainkasowanej kwoty.
§3. 1. Op³ata p³atna jest bez wezwania do dnia 15 kwietnia roku podatkowego. W przypadku powstania obowi¹zku
po tym terminie, terminem p³atnoci jest dzieñ powstania
obowi¹zku podatkowego.

2. Obowi¹zek zap³aty powstaje 1 dnia kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale w którym nast¹pi³o wejcie w posiadanie
psa.
3. W wypadku zaistnienia okolicznoci maj¹cych wp³yw
na powstanie lub wyganiêcie obowi¹zku uiszczenia op³aty,
w³aciciele psów s¹ zobowi¹zani z³o¿yæ pisemn¹ informacjê
organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych okolicznoci.
4. Je¿eli obowi¹zek uiszczenia op³aty powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, op³atê tê ustala siê proporcjonalnie do
liczby kwarta³ów w których istnia³ obowi¹zek.
5. Obowi¹zek uiszczenia op³aty od posiadania psa wygasa z koñcem kwarta³u, w którym zg³oszono w organie podatkowym zaistnienie okolicznoci maj¹cych wp³yw na wyganiêcie obowi¹zku.
§4. Zwalnia siê z op³aty od posiadania psów osoby, które
wesz³y w posiadanie psa z Pogotowia dla Zwierz¹t Bezdomnych w Jêdrzejewie w roku zaistnienia tego faktu i w roku
nastêpnym.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Czarnków.
§6. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Miasta Czarnków nr XVI/95/07 z dnia 29 listopada 2007 r.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od roku 2009.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Zdzis³aw Chwarcianek
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4301
UHWA£A Nr XXVIII/200/08 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy Noteckiej
Na podstawie przepisów: art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 roku: Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 roku: Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku: Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48, poz. 327 i Nr 173,
poz. 1218) Rada Miasta Czarnków uchwala co nastêpuje:

§1. Dla ulicy - drogi zlokalizowanej na czêci nieruchomoci oznaczonej numerem dzia³ki 57 w obrêbie 0001 Czarnków,
maj¹cej swój wlot od ulicy Nowej ustala siê nadaæ nazwê Notecka.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Czarnków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Zdzis³aw Chwarcianek

4302
UCHWA£A Nr XXIX/363/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkó³ i placówek owiatowych,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Pobiedziska.
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 ze zmianami), art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 49 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
ze zmianami) oraz 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 wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwa³a dotyczy nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych, o których mowa w art. 1ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela.
§2. Ustala siê regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y, okrelaj¹cy wysokoæ stawek, szczegó³owe warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
- dodatku motywacyjnego,
- dodatku funkcyjnego,
- dodatku za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
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- nagród ze specjalnego funduszu nagród,
- dodatku mieszkaniowego,

Poz. 4302

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

- innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr in¿. Marian Sêkowski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIX/363/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 27 listopada 2008 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH SZKÓ£ I PLACÓWEK
OWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ¥CYM JEST GMINA POBIEDZISKA.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Do obliczenia redniej wynagrodzeñ nauczycieli,
uwzglêdniaj¹c przewidywan¹ strukturê zatrudnienia w roku
2009, przyjmuje siê osoby zatrudnione w pe³nym i niepe³nym
wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjêta do obliczeñ jest sum¹ liczby
osób zatrudnionych na pe³ny etat i etatów przeliczeniowych
wynikaj¹cych z zatrudnienia osób w niepe³nym wymiarze
zajêæ.
3. Ilekroæ w regulaminie mówi siê o szkole nale¿y przez
to rozumieæ równie¿ przedszkole.
§2. W 2009 roku nie przewiduje siê rodków na podwy¿szenie minimalnych stawek wynagrodzenia okrelonych w
rozporz¹dzeniu ministra w³aciwego do spraw owiaty i
wychowania.
§3. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe
warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
5) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
6) dodatku mieszkaniowego,
7) innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
II.

DODATEK MOTYWACYJNY

dzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
b) skutecznoæ w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych uczniów,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y i w
rodowisku lokalnym,
d) zwiêkszony wymiar obowi¹zków dydaktycznych zwi¹zany
z pracami w komisjach klasyfikacyjnych, egzaminacyjnych
oraz przygotowaniem uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów i wicedyrektorów s¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoæ racjonalnego i efektywnego gospodarowania
rodkami finansowymi placówki:
2) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego i pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na
cele szko³y,
3) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
4) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu promowanie
szko³y;
5) efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej placówki:
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) obiektywne wyniki klasyfikacji i promocji, efekty egzaminów i sprawdzianów zewnêtrznych,

§4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz:

c) obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³ w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy
wspó³pracy z instytucjami spo³eczno-kulturalnymi,

a) uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-

d) wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim,
e) wspó³praca z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym
placówki
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§5. Ustala siê rodki finansowe, z przeznaczeniem na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli wed³ug stawek kalkulacyjnych w przeliczeniu na jeden etat: % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wy¿szym wykszta³ceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym:

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i
19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor
szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
§9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Min.  1% dla nauczycieli,
Min.  15% dla dyrektorów.

III. DODATEK FUNKCYJNY

§6. 1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
okrela i przyznaje dyrektor w oparciu o kryteria wymienione
w §4 ust. 1 w wysokoci do 20% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela.

§10. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny.

2. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów okrela i przyznaje dyrektor w oparciu o kryteria wymienione w §4 ust. 1 lub 2 w wysokoci do 30% wynagrodzenia
zasadniczego wicedyrektora.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje burmistrz,
a dla wicedyrektorów i pozosta³ych osób zajmuj¹cych inne
stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dyrektora jest uzale¿niona od nastêpuj¹cych warunków organizacyjnych:

3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
okrela i przyznaje burmistrz w oparciu o kryteria wymienione
w §4 ust. 1 lub 2 w wysokoci do 40% wynagrodzenia
zasadniczego dyrektora.

a) liczby uczniów
b) liczby oddzia³ów,

4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznawany na
okres od 1 do 6 miesiêcy.

c) liczby zastêpców,
d) liczby typów szkó³ wchodz¹cych w sk³ad zespo³u

5. W uzasadnionych przypadkach burmistrz i dyrektor
mo¿e odst¹piæ od przyznanego dodatku przed up³ywem okresu, na który zosta³ przyznany, lub okresowo zwiêkszyæ jego
wysokoæ o 10% w ramach posiadanych na ten cel rodków.

e) zmianowoæ,
f) liczby budynków, w których funkcjonuje szko³a.
§11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w
statucie placówki przys³uguje dodatek funkcyjny obliczany %
na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadaj¹cego tytu³ zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokoci okrelonej w poni¿ej
podanej tabeli:

§7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu jednego miesi¹ca w danej szkole.
§8. 1. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której nauczyciel
uzupe³nia etat.

Tabela dodatków funkcyjnych
:
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora
lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie.





3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
przys³uguje wicedyrektorowi, któremu czasowo powierzono
pe³nienie obowi¹zków dyrektora lub powierzono te obowi¹zki
w zastêpstwie.
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§12. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u:

§15. 1. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje
nauczycielom za prowadzenie:

a) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci 1%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o
kwalifikacjach okrelonych w §11 ust. 1, za ka¿dego nauczyciela powierzonego opiece,

a) zajêæ wymienionych w §15 ust. 1 pkt 1-3, prowadzonych
z dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³ okrelony w §2 rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w
sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w
wieku do 16 roku ¿ycia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia
koniecznoæ sprawowania sta³ej opieki lub udzielania
pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których mowa w §32 ust.
1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
niepe³nosprawnoci (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),

b) powierzenia funkcji wychowawcy klasy, grupy przedszkolnej i oddzia³u zerowego w wysokoci 3% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach
okrelonych w §11 ust. 1,
c) sprawowania funkcji doradcy metodycznego w wysokoci
20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach okrelonych w §11 ust. 1,
d) sprawowania funkcji nauczyciela  konsultanta w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach okrelonych w §11 ust. 1,
§13. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §11 ust. 1,2 i 3 oraz w §12 ust. 1, powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa
klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §11 ust 1-3, nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym mowa
w §12 ust. 1.
3. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§14. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguj¹
nauczycielom za prowadzenie:
a) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w oddzia³ach specjalnych w przedszkolach, w klasach specjalnych w szko³ach oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w wysokoci 20%
wynagrodzenia zasadniczego,
b) zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim - w
wysokoci 30% wynagrodzenia zasadniczego,
c) zajêæ dydaktycznych w klasach specjalnych ³¹czonych w
szko³ach podstawowych i gimnazjach - w wysokoci 25%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
a) dodatek za trudne warunki pracy, okrelony w ust. 1 pkt
12 wyp³aca siê w proporcjonalnej czêci do iloci godzin
realizowanych w tych warunkach.
b) dodatek za trudne warunki pracy okrelony w ust. 1 pkt 3
wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w takich
warunkach godzinê zajêæ oraz za okresy wymienione w ust. 2.

b) zajêæ w szko³ach (klasach) specjalnych w klasie lub
grupie wychowawczej z upoledzonymi umys³owo w
stopniu lekkim, w których znajduje siê co najmniej jedno
dziecko z niepe³nosprawnoci¹, o której mowa w pkt 1,
a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje siê dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, ¿e
zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego
programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole
specjalnej, natomiast zajêcia wychowawcze wed³ug odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez
wychowawcê,
-

w wysokoci 30% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ godzinê zajêæ.

2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega
podwy¿szeniu, w przypadku gdy nauczyciel przepracowa³ w
warunkach uci¹¿liwych wiêcej ni¿ 40 godzin.
3. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje równie¿ w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
§16. 1. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne
warunki pracy i za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
2. Decyzjê o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli podejmuje dyrektor a dla dyrektora  burmistrz.
3.

Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§17. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych,
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 244

— 22512 —

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru
zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16  z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 1/2 godziny pomija siê,
a co najmniej 1/2 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
§18. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
2. 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
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty 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. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane i wyp³aca siê z do³u.
VI. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§19. 1. Nauczyciele mog¹ otrzymywaæ nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno 
wychowawcze i opiekuñcze zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela.
2. W bud¿ecie Gminy Pobiedziska tworzy siê specjalny
fundusz nagród w wysokoci 1% planowanych rocznych
wynagrodzeñ osobowych, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród Burmistrza i dyrektorów szkó³:
a) 80% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektorów,
b) 20% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody Burmistrza.
§20. 1. Nagrody, o których mowa w §20, s¹ przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana w innym
terminie.
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2. Z wnioskiem o nagrodê Burmistrza nale¿y wyst¹piæ w
terminie minimum 14 dni przed jej planowanym wrêczeniem.
§21. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystêpuje:
a) Dyrektor
b) Sekretarz UMiG Inspektor do spraw owiaty
c) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna
d) Wizytator nadzoruj¹cy placówki.
2. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawieraæ nastêpuj¹ce dane kandydata do nagrody:
a) imiê i nazwisko,
b) datê urodzenia,
c) informacjê o wykszta³ceniu, stopniu awansu zawodowego,
d) sta¿ pracy pedagogicznej,
e) nazwê szko³y,
f) zajmowane stanowisko,
g) otrzymane dotychczas nagrody,
h) ocenê pracy pedagogicznej,
i) uzasadnienie, w którym nale¿y zamieciæ informacje o
dorobku zawodowym i osi¹gniêciach w ostatnich latach,
po otrzymaniu ostatniej nagrody.
3. Wnioski rozpatrywane s¹ przez komisjê do spraw
nagród, powo³an¹ przez Burmistrza, w sk³ad której wchodz¹:
a) przedstawiciel organu prowadz¹cego, (Burmistrz, Z-ca
Burmistrza lub Sekretarz)
b) inspektor do spraw owiaty,
c) Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty Rady Miejskiej Gminy
Pobiedziska.
§22. Nagroda, o której mowa w §20, mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy
pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio co najmniej trzy z
nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno  wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach II
stopnia (okrêgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem
przez uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
c) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe
d) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y,
e) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
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VII. DODATEK MIESZKANIOWY

a) zapewnia skuteczn¹ pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej
lub ¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

§25. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego przys³uguje
nauczycielom posiadaj¹cym kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, zatrudnionemu na terenie wiejskim
oraz w miecie do 5.000 mieszkañców.

b) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,

2. Nauczycielowi przys³uguje dodatek w zale¿noci od
liczby cz³onków rodziny, do których zalicza siê wspó³ma³¿onka, dzieci oraz rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu w wysokoci:

c) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu placówki, rozwija
formy wspó³dzia³ania placówki z rodzicami i lokalnym
rodowiskiem
3) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, organizuj¹c ponad
szkolne formy doskonalenia zawodowego.
§23. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza siê w jego teczce akt
osobowych.
§24. 1. Niezale¿nie od nagrody Burmistrza, nauczyciel
mo¿e otrzymaæ w danym roku nagrody: ministra w³aciwego
do spraw owiaty i wychowania, kuratora owiaty lub dyrektora szko³y.
2.

Ustala siê nagrody I i II stopnia oraz wyró¿nienia.

3.

Wysokoæ nagrody Burmistrza mo¿e wynosiæ

- I stopnia

do 3.000 z³

- II stopnia

do 2.500 z³

- wyró¿nienie

do 1.500 z³.

4. Wysokoæ nagród i wyró¿nieñ dyrektora mo¿e wynosiæ maksymalnie 80% odpowiedniej nagrody lub wyró¿nienia
Burmistrza.

a) dla 1 osoby -

8,00 z³

b) dla 2-3 osoby -

10,00 z³

c) dla 4 i wiêcej osób -

12,00 z³

3. 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.
4. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
6. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a
tak¿e w okresach:
- nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
- pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
- odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego,
- korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 244

Poz. 4303

— 22514 —

4303
UCHWA£A Nr XVI/91/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 591; 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, Nr 167, poz.
1759; 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; z2008 r. Nr 180, poz. 1111)
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1 635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730) Rada Gminy w Po³ajewie uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,40 z³;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 2,00 z³;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,07 z³;
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,50 z³;
b)

zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej 12,00 z³;

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5,00 z³;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 3,84 z³;
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 2,81 z³;
3) od budowli 2% ich wartoci.
§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1) budynki i grunty pod budynkami zajête na dzia³alnoæ
kulturaln¹, p. po¿arow¹ oraz sportow¹ - z wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej;
2) ruroci¹gi i przewody sieci wodoci¹gowej;
3) oczyszczalnie cieków z sieci¹ kanalizacyjn¹ i grunty z tym
zwi¹zane;
4) wysypisko odpadów komunalnych i grunty z nim zwi¹zane.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.
§4. Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwa³a Nr IX/
52/2007 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen
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4304
UCHWA£A Nr XVI/92/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta stanowi¹ce podstawê do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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, Nr 167, poz.
1759; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.
747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy w Po³ajewie
uchwala co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta przyjêt¹ jako podstawê
obliczenia podatku rolnego w roku 2009 og³oszon¹ przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów z kwoty 55,80 z³ za 1dt do kwoty
25,00 z³ za 1 dt.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do naliczenia podatku rolnego
w roku 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen

4305
UCHWA£A Nr XVI/93/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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, Nr 167, poz.
1759; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz.
730) Rada Gminy w Po³ajewie uchwala co nastêpuje:
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§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Polajewo.
§3. Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwa³a Nr IX/
54/2007 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 29 listopada 2007

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/93/2008
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
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4306
UCHWA£A Nr XVI/96/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy w Po³ajew³e uchwala co
nastêpuje:

Regulamin wynagradzania nauczycieli
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzo-
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nych przez Gminê Po³ajewo, zwany dalej Regulaminem
okrela:

- za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczególne
warunki przyznawania tych dodatków,

4. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla podratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,

5. Dodatek ten przys³uguje za dni nieobecnoci w pracy
z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.

6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieæ przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone przez Gminê Po³ajewo.

§5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §4 ust. 3
Regulaminu.

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o nauczycielach
rozumieæ przez to nale¿y nauczycieli szko³y.
3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szko³y,
rozumieæ przez to nale¿y dyrektorów bêd¹cych nauczycielami.

2. Podstawê wynagrodzenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.

3. Dodatek nie mo¿e przewy¿szaæ 50% podstawy i jest
uzale¿niony od posiadanych rodków finansowych.

2. Regulamin nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.

4. Dodatek mo¿e byæ przyznawany nauczycielowi na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿
jeden rok szkolny.

ROZDZIA£ II

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi Wójt Gminy.

Dodatki

6. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania dodatku
nauczycielom okrela za³¹cznik do Regulaminu.

§4. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §5 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. Nr 22, poz. 181 z póniejszymi
zmianami).

§6. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora szko³y lub wicedyrektora szko³y
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji:

Dodatek przys³uguje:
- 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,

/
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doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

-

opiekuna sta¿u.

2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela dodatków funkcyjnych:
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3. Nauczycielowi, któremu powierzono dodatek funkcyjny przys³uguje miesiêczny dodatek w wysokoci:
1) wychowawstwo klasy:































a) do 12 ucz. -

25 z³ miesiêcznie

b) od 13 - 22 ucz. -

35 z³ miesiêcznie
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45 z³ miesiêcznie

z zastrze¿eniem punktu 2,
2) nauczycielowi przedszkola przys³uguje jeden dodatek za
wychowawstwo niezale¿nie od liczby oddzia³ów, w których prowadzi zajêcia,
3) funkcja nauczyciela - konsultanta oraz doradcy metodycznego
od 250 z³ - 400 z³ miesiêcznie.
4) opiekuna sta¿u

od 40 z³ - 50 z³ miesiêcznie.

4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego pracodawca uwzglêdnia w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk
kierowniczych w szkole i wyniki pracy szko³y.
5.

Postanowienia §5 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.

6. 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.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcje na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres. Dotyczy to równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
8. Dodatek nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy w okresie stanu nieczynnego i
urlopu do podratowania zdrowia, w okresie 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.
9. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
10. Nauczyciele, którzy w dniu wejcia w ¿ycie ustawy
Karta Nauczyciela otrzymali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹ prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego w wysokoci i na zasadach
obowi¹zuj¹cych w dniu wejcia ustawy Karta Nauczyciela.
§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
trudnych warunkach okrela §8 Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §4 ust. 3
Regulaminu.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje
w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹
godzinê.
§8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §4 ust. 3
Regulaminu.
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2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w wysokoci 20%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej 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. W razie zbiegu prawa do dodatków za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego wy¿szego dodatku.
5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
§9. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach szkodliwych, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych
dla zdrowia dodatek przys³uguje w wysokoci:
1) od 15 z³ do 35 z³ miesiêcznie - przy pierwszym stopniu
szkodliwoci,
2) od 20 z³ do 50 z³ miesiêcznie - przy drugim stopniu
szkodliwoci,
3) od 25 z³ do 70 z³ miesiêcznie - przy trzecim stopniu
szkodliwoci.
3. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w szkodliwych warunkach dodatek wyp³aca siê, je¿eli:
1) stê¿enia lub natê¿enia czynników szkodliwych dla zdrowia
przekraczaj¹ najni¿sze dopuszczalne normy lub niemo¿liwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,
2) praca jest wykonywana w tych warunkach przez co najmniej 40 godzin w miesi¹cu.
4. Dodatek przyznaje siê na podstawie wyniku badañ
rodowiska pracy, przeprowadzonych przez jednostkê upowa¿nion¹ do tego rodzaju badañ stwierdzaj¹cych, ¿e praca
jest wykonywana w warunkach, o których mowa w ust. 3.
5. Dodatek przyznaje siê na okres przejciowy do czasu
przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwoci uzasadniaj¹cych przyznanie dodatku.
6. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u na czas faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz okresy:
1) urlopu macierzyñskiego,
2) urlopu wypoczynkowego,
3) choroby trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce,
4) niewykonywanie pracy z innych przyczyn, za które to
okresy przys³uguje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
7. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia, dodatku za pracê w trudnych
warunkach albo dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych
przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
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ROZDZIA£ III
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§10. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy
przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy 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 liczy siê za
pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszaniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§11. 1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
ustala siê jako za godziny ponadwymiarowe wg stawki osobistego zaszeregowania za ka¿d¹ zrealizowan¹ godzinê zastêpstwa.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych w pkt 1
ROZDZIA£ IV
Wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy
§12. 1. Nauczycielom zatrudnionym w placówkach owiatowych, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane
i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo - wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za
ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywne przepracowane godziny ponadwymiarowe.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§13. Projekt regulaminu zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami
zawodowymi.

2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub imprezy,

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.

3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ - traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte.

§15. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 1 stycznia
2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

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 lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 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.

§16. Traci moc uchwa³a Nr X/63/2007 Rady Gminy w
Po³ajewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczyciel szkó³ i placówek owiatowych
prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVI/96/2008
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 27 listopada 2008 r.

OKRELAJ¥CY SZCZEGÓ£OWE ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO
1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi
i dyrektorowi po przepracowaniu 6 miesiêcznego roku
szkolnego.

3. Przy okrelaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dyrektorom bêdzie brane pod uwagê:
1) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych szko³y,

2. Przy okrelaniu wysokoci dodatku motywacyjnego nauczycielom bêdzie brane pod uwagê:

2) racjonalne wykorzystywanie maj¹tku szko³y,

1) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych i wychowawczych - udzia³u w konkursach organizowanych na
szczeblach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,

3) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych,
4) racjonalna polityka personalna,
5) wspó³praca ze rodowiskiem lokalnym - wp³yw szko³y
na miejscowe rodowisko,

2) organizowanie imprez klasowych, rodowiskowych i
aktywny udzia³ w przygotowaniu uroczystoci szkolnych,

6) osi¹gniêcie przez szko³ê bardzo dobrych wyników dydaktyczno - wychowawczych, liczny udzia³ w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,

3) rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ uczni,
4) realizowanie w³asnych programów autorskich,

7) inicjowanie ró¿norodnych dzia³añ rady pedagogicznej
s³u¿¹cych podniesieniu jakoci pracy placówki,

5) wzorowa relacja zajêæ dydaktycznych potwierdzona
wynikami nadzoru pedagogicznego,
6) doskonalenie w³asnego warsztatu pracy poprzez ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji,
7) opracowanie i upowszechnianie w³asnych dowiadczeñ pedagogicznych.

8) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych na rzecz placówki.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany do wysokoci
50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i jest uzale¿niony od posiadanych rodków finansowych.

4307
UCHWALA Nr XVI/97/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli szkól i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy w Po³ajewie uchwala co
nastêpuje:

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli
§1. 1. Regulamin okrela wysokoæ oraz szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.
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§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieæ przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone przez Gminê Po³ajewo.

3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w §3 ust. 2.

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o nauczycielach
rozumieæ przez to nale¿y nauczycieli szko³y.

4. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szko³y, rozumieæ przez to nale¿y dyrektorów bêd¹cych nauczycielami.

5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§3. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel
posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie
wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5 ty. mieszkañców, w
wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ.

6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

2. Dodatek mieszkaniowy uzale¿niony jest od stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 2% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 padziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr
200, poz. 1679 z póniejszymi zmianami), zwanego dalej
minimalnym wynagrodzeniem - dla jednej osoby,
2) 3% minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób,
3) 4% minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób,
4) 5% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech i wiêcej
osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka
oraz dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.

7. O zmianie liczby cz³onków rodziny, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ
dyrektora szko³y, a dyrektor szko³y - organ prowadz¹cy szko³ê.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y lub organu
prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby cz³onków rodziny,
nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega
zwrotowi.
§5. 1. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub w okresach s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w
odrêbnych przepisach.

4. Dzieci pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y
ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XIX/113/2004 Rady Gminy
Po³ajewo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wysokoci oraz
szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.

5. Dzieci pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela, niepracuj¹ce, bêd¹ce studentami - do czasu ukoñczenia studiów
wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. 1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub
na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y
- organ prowadz¹cy szko³ê.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen
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4308
UCHWA£A Nr XXIX/178/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844 z pón. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Okonka.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku
od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku.

§1. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych
wed³ug za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Per³owska

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIX/178/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKÓW OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2009 rok
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4309
UCHWA£A Nr XXIX/179/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y okrelaj¹cej szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozk³adania na raty
nale¿noci pieniê¿nych Gminy Okonek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XXXIX/204/06 Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad i
trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty nale¿noci
pieniê¿nych Gminy Okonek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
(Dz.U. W. Wlkp. Nr 72, poz. 1783 ze zm.), wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

nia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
2) w §5:
-

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie
przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej,

-

pkt 3) - skrela siê.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Okonka
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Per³owska

1) w §2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodze-

4310
UCHWA£A Nr XXIX/182/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez
Gminê Okonek w 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6, ust. 10 i 10a, art. 54 ust.
7, w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r.  Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami), rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 31 stycznia 2005 r. 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 ze zmianami) po uzgodnieniu ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Okonek uchwala siê, co nastêpuje:
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§1. Uchwala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz wysokoæ i warunki wyp³acania
innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Okonek w 2009 r. w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Okonka
§3. Traci moc uchwa³a Nr XV/100/2007 Rady Miejskiej w
Okonku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu
okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przy-

Poz. 4310

znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w
placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Okonek w 2008 roku.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Per³owska

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/182/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2008 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW
DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, SZCZEGÓ£OWE WARUNKI OBLICZANIA I WYP£ACANIA WYNAGRODZENIA
ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW ORAZ WYSOKOÆ I WARUNKI WYP£ACANIA
INNYCH WIADCZEÑ WYNIKAJ¥CYCH ZE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH
OWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ OKONEK W 2009 R.
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do obliczenia redniej wynagrodzeñ nauczycieli, uwzglêdniaj¹c przewidywan¹ strukturê zatrudnienia w roku 2009,
przyjmuje siê osoby zatrudnione w pe³nym i niepe³nym
wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjêta do obliczeñ jest sum¹ liczby osób
zatrudnionych na pe³ny etat i etatów przeliczeniowych wynikaj¹cych z zatrudnienia osób w niepe³nym wymiarze zajêæ.
§2. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
1. Wysokoæ wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzale¿niona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajêæ obowi¹zkowych, a
wysokoæ stawek okrela rozporz¹dzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. Ministra Edukacji Narodowej 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 ze
zmianami), zwanego dalej rozporz¹dzeniem.
2. Wysokoæ stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizuj¹cych podwy¿szony obowi¹zkowy wymiar godzin zgodnie z art.42 ust 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela ustala siê z
uwzglêdnieniem §2 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia.
3. Zmiana wysokoci wynagrodzenia zasadniczego w czasie
trwania stosunku pracy w zwi¹zku z uzyskaniem kolejnego

stopnia awansu zawodowego nauczyciela nastêpuje z
pierwszym dniem roku szkolnego nastêpuj¹cego po roku
szkolnym, w którym nauczyciel uzyska³ wy¿szy stopieñ
awansu. Zmiana wysokoci wynagrodzenia z innych przyczyn nastêpuje z pierwszym dniem najbli¿szego miesi¹ca
kalendarzowego, je¿eli inne przyczyny nie nast¹pi³y od
pierwszego dnia tego miesi¹ca.
4. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela
zmiana wysokoci wynagrodzenia nastêpuje z dniem 1
stycznia danego roku, nastêpuj¹cego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyska³ wy¿szy stopieñ
awansu.
5. Podstawê do zwiêkszenia wynagrodzenia zasadniczego
stanowi¹ oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione
odpisy (kopie) tych dokumentów.
6. Ustalenia wynagrodzenia zasadniczego z uwzglêdnieniem
stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji
dokonuje dyrektor szko³y zatrudniaj¹cy nauczyciela, a dla
dyrektora szko³y organ prowadz¹cy szko³ê na podstawie
oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, wiadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów.
7. Wysokoæ minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli pracuj¹cych w niepe³nym wymiarze
czasu pracy ustala siê w czêci proporcjonalnej do pe³nego wymiaru czasu pracy na zasadach okrelonych w §2
ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia.
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§3. DODATEK MOTYWACYJNY

7) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole,

1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowiednio:

8) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zkowych
zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

1) dyrektorowi  przez Burmistrza,
2) nauczycielowi  przez Dyrektora.

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego,

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela mo¿e byæ przyznany w wysokoci od 40 z³ do 300 z³, dla zastêpcy dyrektora
od 150 z³ do 300 z³, dla dyrektora od 200 z³ do 500 z³.

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi
instytucjami wspomagaj¹cymi,

3. Do szczegó³owych warunków przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego nale¿¹:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów,

11) skuteczne zarz¹dzanie szkol¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoci jej pracy,

2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ,
zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

12) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym

3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asn¹ edukacjê, planowania w³asnej przysz³oci, pracy nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych,

4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznania ustala dyrektor szko³y.

4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom,

6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

5) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglednieniem ich potrzeb, w
szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc
socjaln¹,

§4. DODATEK FUNKCYJNY
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora przedszkola, szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie przedszkola, szko³y
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w
poni¿szej tabeli:

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych,

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech
miesi¹cach nieobecnoci dyrektora szko³y z przyczyn innych ni¿ urlop wypoczynkowy.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem
okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego odwo³ania
 z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a
je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od
tego dnia.

5. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
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1) dla dyrektora  Burmistrz,
2) dla wicedyrektora - Dyrektor szko³y.
6. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:
1) wychowawstwo - w wysokoci 5 %,
2) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci od 15 do
20 %,
3) funkcjê nauczyciela konsultanta - w wysokoci od 15
do 30 %,
4) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci 3 % za ka¿dego
sta¿ystê,
przeciêtnego wynagrodzenia sta¿ysty.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 6,
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono zadania okrelone w ust.
6 na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca w którym up³yn¹³ okres pe³nienia tych zadañ.
9. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 6 nie przys³uguje od
pierwszego dnia miesi¹ca, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów, do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od
tego dnia.
10. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu, nie wy³¹cza prawa do otrzymania dodatku, o którym
mowa w §4 ust. 6 Regulaminu.
11. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§5. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat przyznawany i wyp³acany zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
3. Dodatek przys³uguje;
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,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§6. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
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1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach okrelonych w przepisach §8 i 9 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:
1) nauczycielom realizuj¹cym zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim  w wysokoci 20 % stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
2) nauczycielom realizuj¹cym zajêcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddzia³ach),
szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego  w wysokoci 20 % stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
3) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych zajêcia w klasach ³¹czonych  w wysokoci 25 % stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach
godzinê nauczania.
3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
nauczycielom prowadz¹cym zajêcia:
1) wymienione w §8 pkt. 4  16 rozporz¹dzenia prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z
powodu stanów chorobowych, o których mowa w §2
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz.U.
z 2002 r. Nr 17, poz. 162) uzasadnia koniecznoæ
sprawowania sta³ej opieki lub udzielenia pomocy, oraz
prowadzonymi z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku
¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których mowa w §32 ust. 1
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci
(Dz.U. Nr 139, poz. 1328) - w wysokoci 10 % stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
2) z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w stopniu lekkim,
wród których znajduje siê co najmniej jedno dziecko
ze stanem chorobowym, wymienionym w §2 ust.1
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia
oraz w §32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu
niepe³nosprawnoci  w wysokoci 10 % stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê;
3) z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w stopniu lekkim,
wród których znajduje siê co najmniej jedno dziecko
upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, pod warunkiem ¿e zajêcia dydaktyczne z
tym dzieckiem prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w danego typu szkole
specjalnej, a zajêcia wychowawcze  wed³ug odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez
wychowawcê  10 % stawki godzinowej za ka¿d¹
przepracowan¹ godzinê.
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4. Prawo do dodatku z tytu³u prowadzenia zajêæ, o których
mowa w ust. 2 nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym
mowa w ust. 3.
5. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje
za godziny faktycznie przepracowane.
6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z do³u.
§7. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i
godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê z zastrze¿eniem
ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w tych warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa
oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach doranego zastêpstwa
odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych ) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub
realizowany wymiar zajêæ 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 w okresie rozliczeniowym.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u ka¿dego pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel wypracowa³ te godziny. W miesi¹cu grudniu
wyp³ata godzin ponadwymiarowych i doranych zastêpstw
nastêpuje do dnia 29 grudnia.
§8. WYNAGRODZENIE ZA PRACÊ W DNIU WOLNYM OD
PRACY
Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczone jak
za godzinê ponadwymiarow¹.
§9. DODATKI MIESZKANIOWE
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, przys³u-

Poz. 4310

guje 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 -

15 z³

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

20 z³

3) przy trzech osobach w rodzinie -

25 z³

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie -

30 z³

3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) wspó³ma³¿onka,
2) pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego wspó³ma³¿onka dzieci do ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej nie d³u¿ej jednak ni¿ do 21 roku ¿ycia,
3) pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego wspó³ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci
bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów
wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku
¿ycia,
4) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a dochodu.
4. 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.
5. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi burmistrz.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 nauczyciel do³¹cza
owiadczenie dotycz¹ce jego stanu rodzinnego okrelonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3
7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
9. Dodatek przys³uguje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a tak¿e niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie
10. 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) przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas
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okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na który umowa by³a zawarta,

§10. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adow¹
organizacj¹ nauczycielskich zwi¹zków zawodowych :

4) korzystanie z urlopu macierzyñskiego, urlopu wychowawczego

1) Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego  Zarz¹d Oddzia³u ZNP
w Okonku reprezentowany przez Przewodnicz¹cego  mgr
Andrzeja Jasi³ka

4311
UCHWA£A Nr XXV/164/08 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 142, poz.
1591, 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, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111)
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1 199, z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

339 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

398 z³,

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

452 z³;

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, jak w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y;
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton;
284 z³;

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, jak w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y;
5) od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³ko wit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
510 z³;
6) od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, jak w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y;
7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

792 z³,
1.002 z³.

§2. Dla pojazdów, okrelonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 7
wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 2005 roku ustala siê
roczn¹ stawkê podatku od rodków transportowych w wysokoci:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

324 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

376 z³,

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

430 z³;

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton
270 z³;
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3) od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanej wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
484 z³;

§3. Traci moc uchwa³a Nr IV/18/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od rodków
transportowych.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Trzcianki.

4) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
b) mniejszej ni¿ 30 miejsc

754 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

954 z³.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr W³odzimierz Ignasiñski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXV/164/ 08
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 2 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXV/164/08
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 4 UCHWA£Y



 















































 
















































































































Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXV/164/08
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 6 UCHWA£Y
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4312
UCHWA£A Nr XXII/158/08 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.
1806, 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), art. 10 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. Dz.U. z 2005 r. Nr
143, poz. 1199, M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758,
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, M.P. z 2007
r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz.
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585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Krajence uchwala co
nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

1.076,00 z³,

c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton

1.290,00 z³;

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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539,00 z³,
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3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 t w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

967,00 z³,
1.290,00 z³,

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.398,00 z³;

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poni¿ej 12 ton
431,00 z³;
/



 














6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

1.290,00 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.506,00 z³.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXI/154/08 Rady Miejskiej w
Krajence z dnia 24 padziernika 2008 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.











§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie od roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Piotr Gniot
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4313
UCHWA£A Nr XXI/156/08 RADY GMINY LIPKA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6, ust. 12, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Lipka
uchwala, co nastêpuje:
§1. Roczna stawka podatku od nieruchomoci wynosi:
1. od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  15,50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
 9,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  4,01 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
5) pozosta³ych:

2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  3,90 z³ od 1 ha powierzchni,

a) gospodarczych przynale¿nych do zamieszka³ych budynków mieszkalnych, gara¿y oraz budynków po
likwidowanych gospodarstwach rolnych - 4,30 z³ za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) pozosta³ych:

b) innych - 6,64 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

a) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,13 z³ od 1 m2 powierzchni,

3. od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych.

b) przynale¿nych do zamieszka³ych budynków i lokali
mieszkalnych oraz gruntów wykorzystywanych na
cele rekreacyjne - 0,13 z³ od 1 m2 powierzchni,

§2. Z dniem 31 grudnia 2008 roku traci moc Uchwa³a Nr
XI/84/2007 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 roku.

c) innych - 0,37 z³ od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich czêci:
1) mieszkalnych:
a) zamieszka³ych - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) niezamieszka³ych - 0,60 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lipka.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków od 1
stycznia 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka
(-) mgr Ryszard Pacholik
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4314
UCHWA£A NR XXI/163/08 RADY GMINY LIPKA
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku 2008 stanowi¹cej podstawê obliczenia
podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. Z 2006 roku Nr 136, poz.
969 z pón. zm.) Rada Gminy Lipka uchwala co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lipka.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku na rok
2009.

§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 roku stanowi¹c¹ podstawê obliczenia podatku rolnego na rok 2009 z kwoty 55,80 z³ za 1 q
do kwoty 50,00 z³ za 1 q

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka
(-) mgr Ryszard Pacholik

4315
UCHWA£A Nr XXVI/202/08 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 28 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wprowadzenia op³aty od posiadania psów, ustalenia wysokoci i sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt
1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz.
844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 roku Nr 93,
poz. 585 i Nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Wyrzysku
uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie wprowadzenia op³aty

od posiadania psów, ustalenia wysokoci i sposobu jej poboru wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) uchyla siê §3;
2) dotychczasowe oznaczenia §4-8 otrzymuj¹ odpowiednio
oznaczenia §3-7.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wyrzyska.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, ma zastosowanie od roku podatkowego 2009 i
podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Wyrzysku oraz w so³ectwach.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Stefan Rymer
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4316
UCHWA£A Nr XXX/186/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 1 grudnia 2008 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 17 padziernika 2008 r. w sprawie redniej ceny skupu
¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81
poz. 717) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. redni¹ cenê ¿yta okrelon¹ w Komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008
roku w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych

trzech kwarta³ów 2008 roku przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Okonek w
2009 roku obni¿a siê z kwoty 55,80 z³ za 1 kwintal do kwoty
52 z³ za 1 kwintal.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Okonka.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Per³owska

4317
UCHWA£A XXXV/292/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie przyjêcia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oborniki w latach 2008-2012
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Tekst jedn. Dz.U. z
2005, Nr 31, poz. 266, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z
2006 r., Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,
Nr 86, poz. 602, z 2007 r., Nr 249, poz. 1833, Nr 128, poz. 902,
z 2008 r., Nr 173, poz. 1218.) Rada Miejska w Obornikach
uchwala, co nastêpuje:

sukcesywne podnoszenie stawki bazowej czynszu zgodnie z
poni¿sz¹ tabel¹:

52.
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W uchwale wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. §17. Otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: Maj¹c na
wzglêdzie sytuacjê spo³eczn¹ mieszkañców proponuje siê

2. §18. 1. Otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: Ustala
siê zmniejszenie stawki bazowej o:
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1) 7% w przypadku braku w wyposa¿eniu lokalu WC,
2) 4% w przypadku braku w wyposa¿eniu lokalu ³azienki,
3) 4% w przypadku braku w wyposa¿eniu lokalu c.o.,
4) 4% w przypadku braku w wyposa¿eniu lokalu c.w.,
5) 4% w przypadku braku w wyposa¿eniu lokalu instalacji
gazowej,
6) 4% w przypadku lokalu usytuowanego w suterenie,

Poz. 4317

8) 5% w przypadku nieruchomoci po³o¿onej na wsi,
3. §20. otrzymuje brzmienie Wynajmuj¹cy lokal mo¿e
podwy¿szyæ czynsz, wypowiadaj¹c dotychczasow¹ wysokoæ
czynszu najpóniej na trzy miesi¹ce naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

7) 4% w przypadku lokalu usytuowanego na poddaszu mieszkalnym,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Piotr Desperak

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail  dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk³ad  Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 061 852 90 44
Druk  Drukarnia Sparta, Rados³aw Kuriata, ul. U³añska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail  r.kuriata@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie  Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y  Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703
Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703,
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta
ul. U³añska 18a, 71-750 Szczecin

ISSN 15075729

Cena brutto: 20,00 z³

