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UCHWA£A Nr XXII/129/2008 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia 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 dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Gminê Grzegorzew w 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 pón. zm.) oraz art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rada
Gminy w Grzegorzewie uchwala Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek i szczegó³owych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe
warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Gminê Grzegorzew w roku 2009.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 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) wynagrodzenia za zajêcia dodatkowe
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien byæ zró¿nicowany w zale¿noci od spe³nienia kryteriów
o których mowa w ust 3.
3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela i jego wysokoci uwzglêdnia siê:
1) 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 sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
4) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
5) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
6) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
7) prawid³owe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

1) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

8) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,

2) szkole -nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole prowadzone przez Gminê Grzegorzew;

9) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawcê, wychowawcê wietlicy szkolnej, nauczyciela bibliotekarza, pedagoga szkolnego, logopedê i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostce o
której mowa w pkt 2;
4) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2
II.

DODATEK MOTYWACYJNY

§3. 1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokoci zgodnej
z uchwa³¹ bud¿etow¹ Gminy Grzegorzew i wynosz¹cy 5%
planowanych rodków na wynagrodzenia zasadnicze dla
nauczycieli.

10) prowadzenie zajêæ w zwiêkszonych liczebnie oddzia³ach.
11) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych
b) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
c) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
4. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ poza warunkami wymienionymi w ust. 3 odnosz¹cymi
siê do stanowiska dyrektora dodatek ró¿nicuje siê w zale¿noci od spe³nienia ni¿ej wymienionych kryteriów a w szczególnoci:
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1) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój
i doskonalenie jakoci jej pracy;
2) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym szko³ê;
3) wspó³dzia³anie z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi; osi¹gniêcia szko³y w pracy dydaktyczno  wychowawczej i opiekuñczej;
4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadañ, samokszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym

a) urlopie dla poratowania zdrowia,
b) zwolnieniu lekarskim.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego.
§6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

5) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej
6) merytoryczne i ¿yczliwe za³atwianie spraw osobowych
pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;
7) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych;
8) promocja szko³y na zewn¹trz.
§4. 1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szko³y w oparciu o opracowane kryteria w
wysokoci od 1 do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w uzgodnieniu z organizacj¹ zwi¹zkow¹.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela mo¿e byæ przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesiêcy.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³ przyznaje
Wójt w uzgodnieniu z organizacj¹ zwi¹zkow¹.
§5. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na:
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2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje siê za
warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbê oddzia³ów,
b) liczbê zastêpców,
c) zmianowoæ,
§8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko³y, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿ej podanej tabeli:
Tabela dodatków funkcyjnych
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§7. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y przyznaje
Wójt Gminy, dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych dyrektor szko³y w uzgodnieniu w uzgodnieniu z organizacj¹
zwi¹zkow¹.
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III. DODATKI FUNKCYJNE
















 

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora
szko³y lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie.
W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od
pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego
okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym
dniem miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y (placówki) przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.













4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje 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 lub funkcji z innych powodów.
5. W przypadku niezdolnoci do pracy dyrektora spowodowanej d³ugotrwa³¹ chorob¹ trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ 30 dni, w
szko³ach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
osobie pe³ni¹cej czasowo obowi¹zki dyrektora wysokoæ
dodatku ustala Wójt Gminy.
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§9. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci
67,00 z³otych,
2) powierzenia

wychowawstwa

klasy,

w wysokoci
70,00 z³otych,

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela  konsultanta, w wysokoci
230,00 z³otych.
§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §11 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie wychowawstwa
klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w
§11, 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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a
je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §10 ust 1-3, nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym mowa
w §11
IV. DODATKI ZA WARUNKI PRACY
§11. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguj¹
nauczycielom za prowadzenie:
1) zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ umys³owo - w wysokoci 5% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
2) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach - w
wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania.
3) zajêæ indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w wysokoci 30% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
4) zajêæ nauczania indywidualnego normalnym tokiem nauki
dla dziecka w domu - w wysokoci 10% stawki godzinowej
za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
2. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê za ka¿d¹
efektywnie przepracowan¹ w takich warunkach godzinê zajêæ.
3.

Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Poz. 4693

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 przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizuj¹cych ró¿ne wymiary zajêæ ustala siê dziel¹c
liczbê realizowanych godzin przez wymiar podstawowy i
sumuj¹c te ilorazy. W przypadku, gdy suma tych ilorazów jest
wy¿sza ni¿ 1, godziny ponad 1 s¹ godzinami ponadwymiarowymi.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
3, 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.
§13. 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 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 nie przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje natomiast w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich
zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy w
szczególnoci z powodu:
1) zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) zawieszenia zajêæ z powodu rekolekcji.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§12. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla

4. Za ka¿d¹ godzinê w porze nocnej nauczycielowi przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie w wysokoci 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane i wyp³aca siê z do³u.
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VI. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§14. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w
wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który
przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.
§15. 1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy a tak¿e za
inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.
2. Stawkê za 1 dzieñ nie wykonywania pracy z przyczyn
okrelonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki
wynagrodzenia wyp³acone z góry przez 30.
3. Wysokoæ utraconego wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni nie
wykonywania pracy przez stawkê okrelon¹ w ust. 2.

§16. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy  Karta Nauczyciela oraz przepisy ustaw i aktów wykonawczych.
1. Regulamin niniejszy podlega uzgodnieniu z zak³adowymi
organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych:
Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.
2. Zmiany do regulaminu wprowadza siê w trybie okrelonym do jego uchwalenia.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§18. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 1 stycznia do
31 grudnia 2009 r.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Banasiak

4693
UCHWA£A Nr XXI/213/2008 RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwalê Nr XX/196/2008 Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci na terenie miasta i gminy Krzy¿ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002
r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002
r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz.
1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: 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
Miejska w Krzy¿u Wlkp. uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XX/196/2008 Rady Miejskie w Krzy¿u
Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zwolnieñ w
podatku od nieruchomoci na terenie miasta i gminy Krzy¿
Wlkp. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w §1 skrela siê pkt 3
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krzy¿a Wlkp.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) dr Czes³aw Jad¿yn

