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4513
UCHWA£A Nr XLVII/355/2005 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 19 padziernika 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
techniczno-produkcyjnej z us³ugami, przy ul. Sarbinowskiej w £owêcinie, gm. Swarzêdz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. 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
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141 poz. 1492)
oraz na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 31 marca 2004 r. Nr XXIII/170/2004 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym
dzia³ki nr geod. 149/5, 149/6 oraz czêci 149/3, 149/4 i 149/7,
po³o¿onych przy ul. Sarbinowskiej w £owêcinie (powierzchnia
objêta opracowaniem ca. 3 ha) - tereny zabudowy technicznoprodukcyjnej z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ Rada
Miejska w Swarzêdzu uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej
z us³ugami, przy ul. Sarbinowskiej w £owêcinie, gm. Swarzêdz.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.

§3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹:
1) rysunek planu, w skali 1:1.000, bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y;
2) rozstrzygniêcie wniesionych uwag do projektu planu za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik
nr 3 do niniejszej uchwa³y.
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Swarzêdzu, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
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3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
6) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu lub powierzchni
dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
7) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê zabudowy,
jak¹ tworz¹ lica dominuj¹cych cian budynków, nie dotyczy ona takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy
lub schody zewnêtrzne, przy czym: nieprzekraczalna linia
zabudowy okrela najmniejsz¹ odleg³oæ, w jakiej mo¿na
sytuowaæ zewnêtrzn¹ krawêd zewnêtrznej ciany budynku lub budowli;
8) dzia³alnoci techniczno-produkcyjnej z us³ugami - nale¿y
przez to rozumieæ dzia³alnoæ produkcyjn¹, us³ugow¹ lub
handlow¹, o powierzchni sprzeda¿owej poni¿ej 2.000 m2,
okrelon¹ w przepisach;
9) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;
10) dominuj¹cej kolorystyce elewacji - nale¿y przez to rozumieæ wykoñczenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowi¹ce nie mniej ni¿ 30% ca³kowitej powierzchni elewacji budynku, nie licz¹c otworów okiennych
i drzwiowych oraz powierzchni dachów.
§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pón.
zm.);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.);
3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pón. zm.);
4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 z pón. zm.);
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266);
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.);
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7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pón. zm.);
8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy
Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z
pón. zm.);
9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.);
10) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603
z pón. zm.);
11) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
12) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);
13) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych (Dz.U.
Nr 121, poz. 1139);
14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).
§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia
i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 31 marca 2004 r. Nr XXIII/170/2004
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki nr geod. 149/5, 149/6 oraz czêci 149/
3, 149/4 i 149/7, po³o¿onych przy ul. Sarbinowskiej w £owêcinie (powierzchnia objêta opracowaniem ca. 3 ha) - tereny
zabudowy techniczno-produkcyjnej z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz, zatwierdzonym przez Radê
Miejsk¹ w Swarzêdzu w dniu 28 marca 2001 r. Uchwa³¹ Nr
XXXII/373/2001.
§7. 1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 3,47 ha.
2. Obszar, o których mowa w pkt 1, po³o¿ony jest
w miejscowoci £owêcin, przy ul. Sarbinowskiej znajduj¹cej
siê w przebiegu drogi powiatowej KDP 32 236. Obejmuje
dzia³ki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 149/5 i 149/6
oraz czêæ dzia³ek nr 149/3 149/4 i 149/7.
§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 ust. 1, stanowi¹ one
granice zatwierdzenia.
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DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe.
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
§9. 1. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznaczenia:
1) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej z us³ugami,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U;
2) tereny komunikacyjne:
a) oznaczone na rysunku planu symbolem Kxx - ci¹g
pieszo-jezdny,
b) oznaczony symbolem TT, pas techniczny zwi¹zany
z poszerzeniem drogi powiatowej;
3) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem EE.
2. Plan dopuszcza przeznaczenie inne ni¿ podstawowe,
które uzupe³ni lub wzbogaci funkcje podstawowe, pod warunkiem zachowania wymogów przewidzianych w przepisach
oraz ustaleniach uchwa³y.
§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.
§11. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 5,
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:
rolnych kl. III b o powierzchni 3,4733 ha, na cele okrelone
w uchwale.
ROZDZIA£ I
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§12. Przy realizacji zagospodarowania terenu objêtego
planem ustala siê zachowanie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego, okrelonych w przepisach oraz w niniejszej uchwale, w szczególnoci w Rozdziale 6.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
§13. Na obszarze objêtym planem podczas realizacji
inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nale¿y zapobiegaæ
i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu nie
nale¿y dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni
ziemi, przez niekorzystne przekszta³canie jej budowy oraz
magazynowanie odpadów i odprowadzanie cieków.

§14. Na obszarze objêtym planem ustala siê wyposa¿enie
w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§15. 1. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:
1) prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszaj¹cych
panuj¹ce na obszarze objêtym planem, a tak¿e w jego
s¹siedztwie stosunki gruntowo-wodne;
2) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu jest
obligatoryjne;
3) zabudowy mieszkaniowej.
2. Dopuszcza siê, z zastrze¿eniem §16, lokalizacjê przedsiêwziêæ, wymienionych w przepisach, dla których sporz¹dzenie raportu nie jest obligatoryjne.
§16. Okrelone w przepisach uci¹¿liwoci dla rodowiska,
zwi¹zane z prowadzon¹ na terenie objêtym planem, dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ i us³ugow¹, nie mog¹ wykraczaæ poza
granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§17. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, bêd¹ce pod ochron¹
konserwatorsk¹. W zwi¹zku z tym, wszelkie prace ziemne
podczas inwestycji wymagaj¹ badañ archeologicznych
w zakresie uzgodnionym z w³aciwymi s³u¿bami ochrony
zabytków.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.
§18. 1. Ustala siê poszerzenie drogi powiatowej (KDP
32236) do 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych, z zastrze¿eniem
ust. 2.
2. Dopuszcza siê, do czasu wydzielenia drogi w docelowych parametrach, wyznaczenie pasa technicznego zwi¹zanego z poszerzeniem, oznaczonego symbolem TT, który
pozostanie w³asnoci¹ dotychczasowych w³acicieli dzia³ek
objêtych planem lub przejdzie pod zarz¹d Gminy Swarzêdz.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
§19. 1. Ustala siê, ¿e na terenach oznaczonych symbolem P/U, zabudowê i urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ
w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów, a tak¿e nastêpuj¹cych warunków:
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1) ustala siê realizacjê obiektów kubaturowych zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ techniczno-produkcyjn¹ i us³ugami;
2) wysokoæ zabudowy: do 12 m licz¹c od powierzchni
terenu do okapu;
3) wskanik intensywnoci zabudowy: max. 55%;
4) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 15 m od
krawêdzi istniej¹cej jezdni drogi powiatowej.
2. Przy zachowaniu przepisów, ustala siê realizacjê dróg
wewnêtrznych wraz z miejscami postojowymi i placami
manewrowymi dla samochodów ciê¿arowych; konstrukcja
nawierzchni dróg oraz stanowisk postojowych musi charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹
i odpornoci¹ na deformacje spowodowane punktowymi
obci¹¿eniami statycznymi.
3. Ustala siê wzbogacenie terenu nasadzeniami realizowanymi szczególnie przy granicach terenów, przy czym nale¿y zachowaæ odpowiedni dobór rolin ze wzglêdu na lokalne
warunki siedliskowe; powierzchnia terenu biologicznie czynna: min 20% powierzchni dzia³ki.
§20. Na obszarze planu ustala siê stosowanie kolorystyki
elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, zgodnie z projektem
architektonicznym. Zezwala siê na stosowanie bez ograniczeñ
naturalnych kolorów materia³ów budowlanych, o ile barwa
nie bêdzie zmieniana pow³okami malarskimi, tynkarskimi
b¹d innymi, zakrywaj¹cymi naturalny kolor materia³u.
ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
Nie ustala siê.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
§21. 1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem, zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawionymi na rysunku
planu.
2. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek w ramach poszczególnych, wyznaczonych planem terenów.
3. W zale¿noci od potrzeb inwestycji, dopuszcza siê
³¹czenie wyznaczonych w planie terenów 1P/U, 2P/U lub 3P/
U i realizacjê na nich jednej inwestycji, pod warunkiem
zachowania przepisów i ustaleñ planu.

ROZDZIA£ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§22. W przypadku innego podzia³u terenu, ni¿ przewiduje
to rysunek planu (bez wyznaczenia dróg wewnêtrznych),
ustala siê obowi¹zek ustanowienia s³u¿ebnoci dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej oraz odpowiedniej
s³u¿ebnoci drogowej.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
§23. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z ul. Sarbinowskiej, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dopuszcza siê przesuniêcie zjazdów z drogi publicznej
w ramach terenu objêtego planem, przy zachowaniu przepisów oraz warunków okrelonych w ust. 3.
3. Dla zjazdów ustala siê nastêpuj¹ce warunki:
1) zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z przepisów, pola
widocznoci;
2) w³¹czenie zjazdów do ulicy musi byæ prowadzone pod
k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego;
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zjazdów
zachowaæ spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu
o przepisy, tak by zapewniona by³a ci¹g³oæ odwodnienia
zjazdów wzd³u¿ ulicy.
4. Na terenie planu ustala siê realizacjê ci¹gu
pieszo-jezdnego, Kxx, przy zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) przebieg zgodnie z rysunkiem planu lub wed³ug aktualnych potrzeb;
2) ustala siê min. szerokoæ 8 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
5. Przy realizacji zjazdu bezporednio z drogi powiatowej
na tereny P/U, (bez wykorzystania ci¹gu pieszo-jezdnego
Kxx), ustala siê odsuniêcie bramy wjazdowej od linii rozgraniczaj¹cych terenu, na g³êbokoæ najd³u¿szego pojazdu,
korzystaj¹cego z tego zjazdu.
§24. 1. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury
technicznej oraz nowo realizowanej poza granicami planu,
przy zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) cieki sanitarne: docelowo do sieci kanalizacyjnej, tymczasowo tzn. do czasu realizacji kanalizacji ustala siê gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych z atestem;
2) wody deszczowe:
a) z powierzchni parkingów i dróg wewnêtrznych
do kanalizacji deszczowej, tymczasowo tzn. do czasu
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realizacji deszczówki, dopuszcza siê odprowadzenie
wód deszczowych do lokalnej kanalizacji z odprowadzeniem do rowów znajduj¹cych siê poza granicami
opracowania lub do studzienek ch³onnych, po
wczeniejszym podczyszczeniu wód deszczowych
w odpowiednich urz¹dzeniach i doprowadzeniu do
parametrów zgodnych z przepisami,
b) z dachów do ch³onnych studzienek lub do lokalnej sieci
kanalizacji deszczowej,

8) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach.
2. Prowadzenie infrastruktury technicznej ustala siê
w pasie technicznym wzd³u¿ ul. Sarbinowskiej, oznaczonym
na rysunku planu TT, przy zachowaniu przepisów oraz ustaleñ
§18 lub w ci¹gu pieszo-jezdnym Kxx, w sposób okrelony
w §22.
ROZDZIA£ XI

c) plan dopuszcza realizacjê zbiorników do gromadzenia
wód deszczowych,
d) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci;
3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia
w wodê;
4) zaopatrzenie w wodê do celów przeciwpo¿arowych: z sieci
wodoci¹gowej, plan dopuszcza wykorzystanie zbiornika
wodnego, o którym mowa wy¿ej do celów ppo¿. lub
budowê w³asnego ujêcia wody;
5) urz¹dzenia elektroenergetyczne:
a) ustala siê realizacjê stacji transformatorowej na terenie EE wydzielonego z terenu 2P/U, dopuszcza siê
przesuniêcie terenu EE w ramach obszaru objêtego
planem,
b) plan dopuszcza, je¿eli bêd¹ tego wymaga³y powsta³e
w ramach terenów P/U inwestycje, realizacjê stacji
transformatorowej, na ka¿dym z wyznaczonych w planie terenów,
c) dopuszcza siê korzystanie z istniej¹cych, poza granicami planu, urz¹dzeñ elektroenergetycznych, realizacja
tych. urz¹dzeñ bêdzie wymaga³a uzgodnienia z dysponentem sieci elektroenergetycznej i uzyskania odpowiednich warunków technicznych;
6) sieæ gazowa: dopuszcza siê pod³¹czenie do sieci gazowej
/c, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami;
7) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków
zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, tzn. nie
powoduj¹cych przekraczanie dopuszczalnych poziomów,
okrelonych w przepisach, dopuszcza siê wykorzystanie
niekonwencjonalnych i odnawialnych róde³ energii;

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
§25. Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie, zgodnie z §24 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwa³y.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.

pi:

§26. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli nast¹-

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów, chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek,
3) zmiana kategorii drogi powiatowej, o której mowa
w uchwale.
§27. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Swarzêdz.
§29. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() mgr Bo¿ena Szyd³owska
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4514
UCHWA£A Nr XLIV/295/05 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 21 padziernika 2005 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez gminê Trzcianka na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 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 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 30 ust. 6, art.
54 ust. 7 art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.
1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487) Rada Miejska Trzcianki uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szko³ach
i przedszkolach prowadzonych przez gminê Trzcianka na 2006
rok, zwany dalej regulaminem, okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw;
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy;
4) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.
2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród, sposób podzia³u rodków oraz
tryb zg³aszania kandydatów, okrela odrêbna uchwa³a Rady
Miejskiej Trzcianki.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê lub przedszkole prowadzone przez gminê Trzcianka;
2) pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê, b¹d 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;
4) rozporz¹dzenie MENiS - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na

podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.
ROZDZIA£ II
Dodatki
§4. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi:
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.
2. 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. Dodatek ten przys³uguje równie¿ 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. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia
oraz innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat, okrelaj¹ odpowiednie przepisy rozporz¹dzenia MENiS.
4. Nauczycielowi dodatek za wys³ugê lat przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi - Burmistrz Trzcianki.
5. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§5. 1. Nauczycielowi, w zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego okrelaj¹ odpowiednie przepisy rozporz¹dzenia MENiS.
3. Na dodatki motywacyjne, na etat kalkulacyjny w danej
szkole, przeznacza siê rodki finansowe w wysokoci 4%
wynagrodzenia zasadniczego.
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4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê nauczycielowi na
okres 6 miesiêcy, w wysokoci do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

1) funkcjonowanie szko³y w rodowisku lokalnym;
2) terminowoæ realizacji lub wspó³realizacji zadañ;
3) prawid³owe wykorzystywanie rodków bud¿etowych;

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi - Burmistrz Trzcianki, w ramach
posiadanych rodków.

4) prowadzenie racjonalnej polityki personalnej oraz w³aciwe prowadzenie dokumentacji szko³y, w tym pracowniczej.

6. Dodatek motywacyjny wyp³acany jest z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

10. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje siê nauczycielom, którzy:

7. Do szczegó³owych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego nale¿y:

1) nieterminowo lub niew³aciwie realizuj¹ zarz¹dzenia
dyrektora szko³y lub obowi¹zki nauczyciela;

1) wzorowe wykonywanie obowi¹zków;

2) nienale¿ycie troszcz¹ siê o bezpieczeñstwo i higienê pracy
uczniów;

2) realizowanie zadañ statutowych szko³y i wynikaj¹cych
z planu pracy szko³y;

3) nie przestrzegaj ¹ porz¹dku i dyscypliny pracy, w szczególnoci samowolnie opuszczaj¹ stanowisko pracy;

3) wzorowa wspó³praca z rodzicami;
4) wykonywanie zadañ wykraczaj¹cych poza zakres obowi¹zków;

4) niew³aciwie pro wadz¹ dokumentacjê szkoln¹;
5) otrzymali karê dyscyplinarn¹- przez okres co najmniej 12
miesiêcy licz¹c od daty otrzymania kary;

5) sprawowanie nieodp³atnie opieki nad prac¹ organizacji
uczniowskich i m³odzie¿owych dzia³aj¹cych w szkole;

6) przebywaj¹ na urlopie bezp³atnym, wychowawczym lub
dla poratowania zdrowia.

6) organizowanie uroczystoci i innych imprez w szkole oraz
dla rodowiska.

11. Przepis ust. 10 stosuje siê odpowiednio do dyrektorów szkó³.

8. Przyznaj¹c nauczycielowi dodatek motywacyjny bierze siê pod uwagê zarówno ogólne, jak i szczegó³owe warunki
okrelone w ust. 2 i 7.

§6. 1. Ustala siê wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego,
który liczony jest od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, jak ni¿ej:

9. Przyznaj¹c dyrektorom szkó³ dodatek motywacyjny
stosuje siê warunki okrelone w ust. 2 i 7 oraz bierze pod
uwagê w szczególnoci:
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2. 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.
3.
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Postanowienia §5 ust. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.

4. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków, przys³uguj¹ wszystkie dodatki.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o objêcie stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cej do
dodatku, a je¿eli objêcie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku
z koñcem miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres sprawowania
funkcji. Dotyczy to równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze
stanowiska lub funkcji.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, a tak¿e 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 przypisany jest ten dodatek, a je¿eli
zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca - od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y lub nauczycielowi wyznaczonemu do pe³nienia zastêpstwa za dyrektora, od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu zastêpstwa.
§7. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za pracê w trudnych i uci¹¿liwych warunkach, okrelonych odpowiednimi
przepisami rozporz¹dzenia MENiS.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje
nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia:
1) rewalidacyjno - wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim, w wysokoci
20% stawki godzinowej, za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ godzinê zajêæ;
2) dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach
(oddzia³ach), szko³ach (oddzia³ach) specjalnych oraz prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w wysokoci 20%
stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹
godzinê zajêæ;
3) dydaktyczne w klasach ³¹czonych szko³y podstawowej
- w wysokoci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania.
3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielowi w wysokoci 5% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielowi, który w danym miesi¹cu przepracowa³ co
najmniej 40 godzin w tych warunkach.
5. 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.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielom
prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
7. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
§8. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przys³uguje dodatek w wysokoci:
1) 25 z³ (s³ownie: dwadziecia piêæ z³) miesiêcznie - przy
pierwszym stopniu szkodliwoci;
2) 51 z³ (s³ownie: piêædziesi¹t jeden z³) miesiêcznie - przy
drugim stopniu szkodliwoci;
3) 76 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t szeæ z³) miesiêcznie - przy
trzecim stopniu szkodliwoci.
2. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia dodatek wyp³aca siê je¿eli praca jest
wykonywana w tych warunkach przez co najmniej 40 godzin
w miesi¹cu.
3.

Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.

§9. 1. 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.
2. Wysokoæ dodatków za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - Burmistrz
Trzcianki.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê
osobistego zaszeregowania, ³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla danego rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego 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.
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3. 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.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy traktuje siê jak godziny
faktycznie odbyte. S¹ to godziny zwi¹zane z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy;
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ jednak nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ;
4) przeprowadzaniem:
a) sprawdzianu, w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
b) egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 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 wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Za cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku, o których mowa w ust. 2, uwa¿a siê:
1) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodów
lub który jest nauczycielem;
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela;
3) 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;
4) 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;
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³
dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek wyp³acany jest w okresach miesiêcznych,
z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§13. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie;

§11. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw
stosuje siê odpowiednio §10.

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego;

ROZDZIA£ IV
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§12. 1. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwanego dalej dodatkiem, ma nauczyciel zatrudniony
na terenie wiejskim, w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
2. Ustala siê dodatek w wysokoci:
1) 25,00 (s³ownie: dwadziecia piêæ z³) - dla jednej osoby;
2) 34,00 (s³ownie: trzydzieci cztery z³) - dla rodziny dwuosobowej;
3) 42,00 (s³ownie: czterdzieci dwa z³) - dla rodziny trzyosobowej;
4) 51,00 (s³ownie: piêædziesi¹t jeden z³) - dla rodziny czteroosobowej i wiêkszej.

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub æwiczeñ wojskowych;
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.
ROZDZIA£ 5
Postanowienia koñcowe
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Trzcianki i dyrektorom szkó³.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Grzegorz Bogacz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

Poz. 4515

— 17245 —

4515
UCHWA£A Nr XLIV/298/05 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIANCE
z dnia 21 padziernika 2005 r.,
w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 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 214, poz. 1806, 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) Rada Miejska
Trzcianki uchwala, co nastêpuje:
§1. Po rozpatrzeniu wniosku samorz¹dów szkolnych szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Trzcianka, powo³uje siê M³odzie¿ow¹ Radê Gminy Trzcianka, maj¹c¹
charakter konsultacyjny.

§3. Pierwsze wybory do M³odzie¿owej Rady Gminy
Trzcianka Burmistrz Trzcianki zarz¹dza w ci¹gu 30 dni od dnia
wejcia w ¿ycie uchwa³y.
ki.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Trzcian-

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Grzegorz Bogacz

§2. M³odzie¿owej Radzie Gminy Trzcianka nadaje siê statut w brzmieniu, jak w za³¹czniku do uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLIV/298/05
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 21 padziernika 2005 r.

STATUT M£ODZIE¯OWEJ RADY GMINY TRZCIANKA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. U¿yte w Statucie M³odzie¿owej Rady Gminy Trzcianka
okrelenia oznaczaj¹:
a) Statut - Statut M³odzie¿owej Rady Gminy Trzcianka,
b) Rada - M³odzie¿ow¹ Radê Gminy Trzcianka,
c) Przewodnicz¹cy - Przewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady
Gminy Trzcianka,
d) Wiceprzewodnicz¹cy - Wiceprzewodnicz¹cego M³odzie¿owej Rady Gminy Trzcianka,
e) Sekretarz - Sekretarza M³odzie¿owej Rady Gminy Trzcianka,
f) Prezydium - Prezydium M³odzie¿owej Rady Gminy Trzcianka.
§2. 1. Terenem dzia³ania Rady jest gmina Trzcianka.
2.

Siedzib¹ Rady jest miasto Trzcianka.

§3. 1. Rada mo¿e tworzyæ zwi¹zki oraz wchodziæ w sk³ad
federacji na zasadach okrelonych w statutach tych organizacji.
2. Rada mo¿e wspó³pracowaæ z innymi radami m³odzie¿owymi, organizacjami m³odzie¿owymi oraz instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz m³odzie¿y.

CELE I ZADANIA
§4. Rada ma charakter wy³¹cznie konsultacyjny w sprawach m³odzie¿y, wobec organów gminy Trzcianka oraz
innych instytucji.
§5. Celem dzia³ania Rady jest:
1) reprezentowanie interesów m³odzie¿y wobec doros³ej
spo³ecznoci gminy Trzcianka, a w szczególnoci wobec
Rady Miejskiej Trzcianki;
2) inspirowanie dzia³añ w zakresie ¿ycia kulturalnego m³odzie¿y gminy Trzcianka oraz organizowanie przedsiêwziêæ
w tej dziedzinie;
3) poszerzanie udzia³u m³odzie¿y w ¿yciu spo³ecznym gminy
Trzcianka;
4) proponowanie rozwi¹zañ problemów dotycz¹cych m³odzie¿y i wspó³udzia³ w ich realizacji;
5) wspó³praca z organizacjami m³odzie¿owymi na terenie
powiatu, województwa, kraju i zagranicy, a w szczególnoci z samorz¹dami uczniowskimi oraz innymi m³odzie¿owymi radami;
6) inicjowanie wymiany zagranicznej pomiêdzy organizacjami m³odzie¿owymi, w szczególnoci z miast partnerskich.
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§6. Do zadañ Rady nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ dotycz¹cych ¿ycia m³odzie¿y w gminie
Trzcianka;
2) wspomaganie interesuj¹cych i po¿ytecznych przedsiêwziêæ
oraz idei m³odzie¿owych w gminie Trzcianka;
3) zg³aszanie wniosków i postulatów do w³adz samorz¹dowych, pañstwowych oraz innych instytucji publicznych;
4) opiniowanie aktów prawnych dotycz¹cych m³odzie¿y;
5) rozwijanie miêdzyszkolnych struktur samorz¹dowych;
6) propagowanie idei samorz¹dnoci oraz spo³eczeñstwa
obywatelskiego;
7) podejmowanie wspólnych dzia³añ z organizacjami m³odzie¿owymi w celu realizacji zadañ statutowych.
§7. 1. Rada Miejska Trzcianki, okrela bud¿et Rady
w bud¿ecie gminy Trzcianka.
2. Rada Miejska Trzcianki wyznacza z poród radnych
koordynatora do wspó³pracy Rady Miejskiej Trzcianki z Rad¹.
3. Koordynator ma prawo uczestniczyæ w posiedzeniach
Rady z prawem zabierania g³osu.
4. Przewodnicz¹cy Rady przedstawia Radzie Miejskiej
Trzcianki co najmniej dwa razy w roku informacjê o pracach
Rady.
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§8. Burmistrz Trzcianki zapewnia Radzie dostêp do materia³ów techniczno - biurowych, niezbêdnych do wykonywania
zadañ Rady w ramach rodków finansowych przeznaczonych
na ten cel w bud¿ecie gminy Trzcianka
TRYB WYBORU RADY
§9. 1. Rada sk³ada siê z 15 cz³onków Rady, bêd¹cych
przedstawicielami uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Trzcianka.
2. Wybory do Rady zarz¹dza Prezydium Rady nie póniej
ni¿ 30 dni przed up³ywem kadencji Rady.
3. Samorz¹dy szkolne szkó³, o których mowa w ust. 1,
przeprowadzaj¹ wybory do Rady.
4. Wybory do Rady s¹ powszechne, równe, bezporednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
5. G³osowanie odbywa siê w czasie wolnym od zajêæ
lekcyjnych, w jednakowym czasie.
§10. 1. Gminê Trzcianka dzieli siê na okrêgi wyborcze,
którymi s¹ szko³y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu
gminy Trzcianka.
2. Ustala siê:
1) wykaz okrêgów wyborczych
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2) zasady podzia³u mandatów:
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§11. 1. Cz³onkiem Rady mo¿e zostaæ wy³¹cznie uczeñ
danej szko³y, za wyj¹tkiem uczniów pobieraj¹cych naukê w
szko³ach dla doros³ych.
2. Cz³onkostwa w Radzie nie mo¿na ³¹czyæ z funkcj¹
radnego gminy, powiatu i województwa.
3. Kadencja Rady trwa 2 lata licz¹c od dnia wyborów.
W przypadku wyganiêcia mandatu i odwo³ania przez Radê
cz³onka Rady samorz¹d szkolny przeprowadza wybory
uzupe³niaj¹ce. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie przeprowadza
siê, je¿eli do koñca kadencji Rady zosta³o mniej ni¿ 6 miesiêcy.
4. Mandat cz³onka Rady wygasa w przypadku:
1) zrzeczenia siê;
2) zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Trzcianka;

,

0







3) ukoñczenia nauki w szkole, w której uczniowie wybrali go
na cz³onka Rady;
4) skrelenia z listy uczniów.
5. Wyganiêcie mandatu, o którym mowa w ust. 4,
stwierdza Rada w formie uchwa³y, podaj¹c uzasadnienie.
Przed podjêciem uchwa³y cz³onek Rady ma prawo zabraæ
g³os.
6. Cz³onek Rady, który nie przestrzega Statutu Rady i nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków, mo¿e zostaæ pozbawiony mandatu na podstawie uchwa³y Rady, podjêtej wiêkszoci¹ 2/3 g³osów statutowego sk³adu Rady, w g³osowaniu
tajnym. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje siê odpowiednio.
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7. Uchwa³a w sprawie odwo³ania cz³onka Rady wymaga
uzasadnionego wniosku co najmniej 5 cz³onków Rady.
§12. 1. Samorz¹dy szkolne w celu przeprowadzenia
wyborów w okrêgu wyborczym powo³uj¹ Komisjê Wyborcz¹
w liczbie od 3 do 7 osób, w zale¿noci od potrzeb okrêgu.
2. W pracach Komisji Wyborczej nie mo¿e braæ udzia³u
kandydat na cz³onka Rady.
3. Prawo wybierania do Rady maj¹ uczniowie z danego
okrêgu wyborczego.
4. Kandydowaæ mo¿na tylko we w³asnym okrêgu wyborczym.
§13. 1. Kandydaci na cz³onków Rady powinni posiadaæ
poparcie co najmniej 20 osób z w³asnego okrêgu wyborczego.
2. Listy osób popieraj¹cych kandydata musz¹ zawieraæ
imiê, nazwisko, adres zamieszkania, nazwê szko³y, klasê,
numer legitymacji szkolnej, w³asnorêczny podpis.
3. Listy, okrelone w ust. 2, nale¿y z³o¿yæ Komisji Wyborczej najpóniej 14 dni przed dniem wyborów.
4. Na podstawie list osób popieraj¹cych Komisja Wyborcza w ci¹gu 3 dni po up³ywie terminu, o którym mowa w ust.
3, ustala listê osób uprawnionych do kandydowania, zapewnia wydruk kart do g³osowania i obwieszczeñ o kandydatach
na cz³onków Rady.
§14. 1. Je¿eli w okrêgu wyborczym , nie zostanie zarejestrowany ¿aden kandydat lub liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby cz³onków Rady
wybieranych w okrêgu, wyborów w tym okrêgu nie przeprowadza siê. O przyczynach nie przeprowadzenia wyborów
Komisja Wyborcza powiadamia wyborców okrêgu wyborczego w formie obwieszczeñ i Burmistrza Trzcianki.
2. W okrêgu, w którym nie organizuje siê wyborów
mandat cz³onka Rady otrzymuj¹ kandydaci zarejestrowani
przez Komisjê Wyborcz¹ posiadaj¹cy poparcie, o którym
mowa w §13 ust. 1.
§15. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem zarz¹dzenia wyborów.
2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest
zakazane.
§16. 1. Uczniów, którym przys³uguje prawo wybierania,
wpisuje siê do spisu wyborców.
2. Spisy wyborców sporz¹dza siê w ka¿dym okrêgu wyborczym, odrêbnie dla ka¿dego oddzia³u.
3. G³osuj¹cy potwierdza otrzymanie karty do g³osowania
w³asnorêcznym podpisem na spisie wyborców.
§17. 1. G³osuj¹cy otrzymuje od Komisji Wyborczej kartê
do g³osowania ostemplowan¹ piecz¹tk¹ szko³y danego okrêgu.
2. G³osuj¹cy mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ kartê do g³osowania.
3. G³osuj¹cy stawia znak x w kratce, z lewej strony przy
nazwisku jednego kandydata, którego wybiera.
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4. G³os jest niewa¿ny, gdy liczba znaków x zaznaczonych obok nazwisk kandydatów bêdzie wiêksza ni¿ jeden lub
gdy nie postawiono znaku x przy ¿adnym kandydacie.
5. Kart¹ wa¿n¹ jest karta ustalona i wydana przez Komisjê Wyborcz¹, opatrzona piecz¹tk¹ szko³y danego okrêgu.
§18. 1. Mandat cz³onka Rady uzyskuj¹ osoby, które
uzyska³y kolejno najwiêksz¹ iloæ wa¿nie oddanych g³osów
w danym okrêgu.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej
iloci g³osów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej
w obecnoci cz³onków Komisji. Losowanie jest jawne.
3. Z losowania Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³.
§19. 1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania Komisja Wyborcza przystêpuje do obliczania jego wyników.
2. Z przeprowadzonego g³osowania Komisja Wyborcza
sporz¹dza protokó³, który zawiera:
a) liczbê osób uprawnionych do g³osowania,
b) liczbê wydanych kart do g³osowania,
c) liczbê oddanych kart do g³osowania,
d) liczbê kart niewa¿nych,
e) liczbê kart wa¿nych,
f) liczbê g³osów niewa¿nych, z podaniem przyczyny ich
niewa¿noci,
g) liczbê g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów.
§20. Je¿eli obsadzenie mandatu jest niemo¿liwe z powodu braku kandydatów z danego okrêgu wyborczego - mandat
ten pozostaje nie obsadzony.
§21. 1.Protesty zwi¹zane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników mo¿na zg³aszaæ do Burmistrza Trzcianki
w ci¹gu 3 dni od daty zakoñczenia g³osowania. Po tym
terminie protesty nie bêd¹ rozpatrywane.
2. Burmistrz Trzcianki 7. dnia po wyborach, na podstawie
protoko³ów Komisji Wyborczych z poszczególnych okrêgów,
og³asza wyniki wyborów do Rady w okrêgach wyborczych,
w formie obwieszczenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Burmistrz Trzcianki wydaje cz³onkom Rady zawiadczenia o wyborze.
§22. Koszty przeprowadzenia wyborów obci¹¿aj¹ gminê
Trzcianka
ZASADY DZIA£ANIA RADY
§23. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwo³uje i prowadzi do
czasu wyboru Przewodnicz¹cego, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego
grona Prezydium Rady, w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów statutowego sk³adu Rady,
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w sk³adzie:
1) przewodnicz¹cego;
2) wiceprzewodnicz¹cgo;
3) sekretarza.
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4. Zespó³ ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego,
który jest odpowiedzialny za realizacjê zadania.
CZ£ONKOWIE RADY

4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza wiêkszoæ 50%
g³osów plus jeden g³os.

§30. Cz³onek Rady ponosi odpowiedzialnoæ przed wyborcami za udzia³ i wyniki pracy Rady.

5. Odwo³anie cz³onków Prezydium nastêpuje w trybie,
o którym mowa w ust. 3.

§31. 1. Cz³onek Rady ma obowi¹zek czynnie uczestniczyæ
w posiedzeniach Rady oraz utrzymywaæ sta³¹ wiê z wyborcami w szczególnoci przez:

§24. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:
1) stanowienie o kierunkach dzia³ania Rady;
2) przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Prezydium i Przewodnicz¹cego;
3) podejmowanie uchwa³ w sprawie wyganiêcia mandatu
cz³onka Rady oraz odwo³ania cz³onka Rady;
4) proponowanie zmian do statutu Rady.
§25. Do zadañ Prezydium nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³;
2) opracowywanie planu pracy Rady;
3) czuwanie nad terminowoci¹ realizacji planów pracy
i uchwa³ Rady.
§26. Do zadañ Przewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoci:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Rady;
2) organizowanie pracy Prezydium;
3) reprezentowanie Rady na zewn¹trz;
3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady;
5) przygotowywanie porz¹dku obrad;
6) przewodniczenie obradom;
7) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci Prezydium
w okresie miêdzy posiedzeniami.
§27. Do zadañ Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoci:
1) zastêpowanie Przewodnicz¹cego w zakresie okrelonym
przez Przewodnicz¹cego;
2) wspieranie Przewodnicz¹cego w wype³nianiu jego zadañ.
§28. Do zadañ Sekretarza nale¿y w szczególnoci:
1) prowadzenie obs³ugi biurowej Rady;
2) przechowywanie dokumentacji Rady, w tym protoko³ów
z posiedzeñ Rady.
§29. 1. Rada mo¿e powo³ywaæ ze swego grona zespo³y
problemowe zwane dalej zespo³ami, których zadaniem jest
zajmowanie siê problemami wynikaj¹cymi z uchwa³y Rady.
2. Sk³ad osobowy oraz zakres dzia³ania zespo³u okrela
uchwa³a Rady.
3. Zespó³ ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ osi¹gniêcia celu,
chyba ¿e uchwa³a stanowi inaczej.

1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady;
2) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady;
3) informowanie spo³ecznoci o swojej dzia³alnoci w Radzie;
4) przyjmowanie wniosków wyborców.
2. Cz³onkowie Rady, którzy s¹ przedstawicielami Rady
w innych organizacjach, zobowi¹zani s¹ sk³adaæ na bie¿¹co
sprawozdania z dzia³alnoci tych organizacji.
§32. Cz³onkowie Rady maj¹ prawo:
1) wnioskowaæ o umieszczenie w porz¹dku obrad Rady lub
zespo³ów spraw, które uwa¿aj¹ za pilne i uzasadnione;
2) kierowaæ interpelacje, zapytania i wnioski w sprawach
nale¿¹cych do kompetencji Rady;
3) przedk³adaæ w³asne projekty uchwa³ zgodne ze Statutem
Rady;
4) uczestniczyæ w pracach zespo³ów problemowych, do których zostali wybrani.
§33. 1. Cz³onek Rady potwierdza swoj¹ obecnoæ na
posiedzeniach Rady podpisem na licie obecnoci.
2. Cz³onek Rady powinien usprawiedliwiæ swój ¹ nieobecnoæ na posiedzeniu Rady sk³adaj¹c stosowne pisemne
wyjanienie Przewodnicz¹cemu, najpóniej w ci¹gu 7 dni od
dnia odbycia posiedzenia.
§34. 1. Cz³onek Rady otrzymuje dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego, który potwierdza cz³onkostwo
w Radzie.
2. Dokument stwierdzaj¹cy pe³nienie funkcji Przewodnicz¹cego, podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy.
POSIEDZENIA RADY
§35. 1. Rada obraduje na posiedzeniach:
1) zwyczajnych - w iloci potrzebnej do wykonywania zadañ
Rady, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³;
2) nadzwyczajnych - zwo³ywanych na wniosek Prezydium
lub 1/3 sk³adu Rady w sprawach istotnych i nie cierpi¹cych
zw³oki.
2. Posiedzenia mog¹ mieæ charakter uroczysty i tematyczny.
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§36. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy, proponuj¹c
porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia posiedzenia.

§42. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug
uchwalonego porz¹dku obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.

§37. 1. O terminie, porz¹dku i miejscu obrad Rady
powiadamia siê jej cz³onków najpóniej na siedem dni przed
terminem obrad.

2. Cz³onek Rady mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o uzupe³nienie porz¹dku obrad lub o jego zmianê. Uzupe³nienie lub
zmiana porz¹dku obrad wymaga przeg³osowania przez Radê.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady podaje siê do publicznej wiadomoci w terminie,
o którym mowa w ust. 1, poprzez obwieszczenia, na tablicy
og³oszeñ w szko³ach oraz w Urzêdzie Miejskim Trzcianki.

3. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹. Cz³onkowie Rady w trakcie posiedzenia mog¹ sk³adaæ wnioski.

§38. Posiedzenia Rady i zespo³ów problemowych s¹ jawne, co oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e byæ publicznoæ, która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

4. W przypadku braku quorum, Rada mo¿e obradowaæ,
jednak nie mo¿e g³osowaæ.

§39. 1. Rada mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y
przy obecnoci co najmniej po³owy liczby jej cz³onków (quorum).
2. Rada na posiedzeniach podejmuje uchwa³y, które zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê g³osów
za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych
nie bierze siê pod uwagê. Gdy wynik g³osowania nie jest
rozstrzygniêty, tzn. jest równa liczba g³osów za i przeciw,
g³osowanie powtarza siê tylko raz, a nastêpnie odstêpuje od
dalszego g³osowania, zdejmuj¹c sprawê z porz¹dku obrad.
4. W uchwa³ach Rada rozstrzyga o sposobach rozwi¹zania spraw bêd¹cych a przedmiotem obrad.
5. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) Prezydium;
2) grupie co najmniej 5 cz³onków Rady.
§40. 1. Uchwa³y Rady zawieraj¹ w szczególnoci:
1) datê i tytu³;
2) dok³adn¹, jasno wyra¿on¹ treæ;
3) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y;
4) termin wejcia w ¿ycie;
5) uzasadnienie jej podjêcia.
2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy obrad.
3. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer kolejny
posiedzenia Rady.
4. Uchwa³y s¹ ewidencjonowane i przechowywane wraz
z protoko³ami.
5. Sekretarz prowadzi rejestr uchwa³.
§41. 1. Obrady Rady odbywaj¹ siê na jednym posiedzeniu.
2. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy, a w razie jego nieobecnoci - Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Po otwarciu posiedzenia Przewodnicz¹cy stwierdza, na
podstawie listy obecnoci, prawomocnoæ obrad (quorum).

§43. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
cz³onka Rady zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, Przewodnicz¹cy przywo³uje cz³onka Rady do porz¹dku, a w skrajnych przypadkach
- mo¿e mu odebraæ g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu
w protokole.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód
publicznoci. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
§44. 1. Posiedzenia s¹ protoko³owane przez Sekretarza.
2. Protokó³ zawiera:
1) numer, datê i miejsce odbywania posiedzenia oraz numery uchwa³;
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad;
3) uchwalony porz¹dek obrad;
4) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ;
5) przebieg g³osowania, z wyszczególnieniem liczby g³osuj¹cych za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê;
6) podpis Przewodnicz¹cego i Sekretarza.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci cz³onków
Rady oraz odrêbn¹ listê goci, teksty przyjêtych uchwa³,
z³o¿one na pimie usprawiedliwienia nieobecnych cz³onków
Rady i inne dokumenty.
4. Protokó³ z poprzedniego posiedzenia jest udostêpniany przez Sekretarza cz³onkom Rady do zapoznania siê, co
najmniej na jeden dzieñ przed terminem posiedzenia.
5. Cz³onkowie Rady mog¹ zg³aszaæ poprawki do protokó³u, a o ich uwzglêdnieniu b¹d odrzuceniu decyduje Rada
w drodze g³osowania.
6. Protokó³ jest przyjmowany przez Radê, w drodze g³osowania, na najbli¿szym posiedzeniu.
§45. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ cz³onkowie Rady.
2. G³osowanie mo¿e byæ jawne lub tajne.
3. O sposobie g³osowania decyduj¹ cz³onkowie Rady
w g³osowaniu jawnym.
4. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy.
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6. G³osowanie tajne b¹d imienne mo¿na przeprowadziæ
na wniosek ka¿dego cz³onka Rady, przyjêty w g³osowaniu
jawnym.
7. W g³osowaniu tajnym cz³onkowie Rady g³osuj¹ za
pomoc¹ kart. G³osowanie przeprowadza wybrana z cz³onków
Rady trzyosobowa komisja akrutacyjna. Komisja skrutacyjna
wybiera ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego.
8. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej, przed poddaniem wniosku pod g³osowanie, precyzuje zasady g³osowania.
Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja sporz¹dza
protokó³, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji.

9. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
do przyjêcia kandydatury, konieczna jest ustna lub pisemna
zgoda kandydata.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§46. Zmiana Statutu dokonywana jest w trybie jego nadania.
§47. Zmiana Statutu mo¿e nast¹piæ równie¿ na uzasadniony wniosek Rady, poprzedzony uchwa³¹ Rady, podjêt¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ 3/5 sk³adu Rady.

4516
UCHWA£A Nr XXXI/208/05 RADY MIEJSKIEJ W £OB¯ENICY
z dnia 24 padziernika 2005 roku
w sprawie wyra¿enia zgody na utworzenie M³odzie¿owej Rady Gminy
£ob¿enica, powo³ania tej Rady i nadania jej statutu.
Rada Miejska w £ob¿enicy pragn¹c stworzyæ m³odemu
pokoleniu odpowiednie warunki, umo¿liwiaj¹ce czynny udzia³
w kszta³towaniu samorz¹dnoci lokalnej, dzia³aj¹c na podstawie art. 5b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym uchwala, co nastêpuje:

§3. Nadaje siê M³odzie¿owej Radzie Statut w brzmieniu
bêd¹cym za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§1. Akceptuje siê inicjatywê rodowiska samorz¹du
uczniowskiego Zespo³u Szko³y Ponadgimnazjalnej w £ob¿enicy zmierzaj¹c¹ do utworzenia M³odzie¿owej Rady Gminy
£ob¿enica.

2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza £ob¿enicy do zapewnienia warunków administracyjnych, niezbêdnych do funkcjonowania M³odzie¿owej Rady.

2. Powo³uje siê M³odzie¿ow¹ Radê Gminy £ob¿enica,
zwan¹ dalej M³odzie¿ow¹ Rad¹.
§2. 1. M³odzie¿owa Rada Gminy £ob¿enica sk³adaj¹ca siê
z przedstawicieli Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w £ob¿enicy oraz Gimnazjum w £ob¿enicy ma charakter
opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec dzia³añ
organów samorz¹dowych Gminy £ob¿enica w sprawach dotycz¹cych m³odzie¿y i mog¹cych mieæ istotne znaczenie dla
niej.
2. M³odzie¿owa Rada sk³ada siê z m³odzie¿y zainteresowanej pracami samorz¹du lokalnego i dzia³alnoci¹ publiczn¹
w miecie, wybranej w demokratycznych wyborach.
3.

Siedzib¹ M³odzie¿owej Rady jest Miasto £ob¿enica.

§4. 1. Rada Miejska w £ob¿enicy deklaruje wsparcie
finansowe konkretnych dzia³añ w ramach zatwierdzonego
bud¿etu miasta i gminy.

§5. Wybory do M³odzie¿owej Rady I kadencji odbêd¹ siê
najpóniej w 6 miesiêcy od daty podjêcia niniejszej uchwa³y.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi £ob¿enicy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego,
z wyj¹tkiem §7 pkt 2 Ordynacji Wyborczej do M³odzie¿owej
Rady Gminy £ob¿enica stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu
M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica, który wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 wrzenia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Edward Starszak
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Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XXXI/208/05 Rady Miejskiej w £ob¿enicy
z dnia 24 padziernika 2005 r.

STATUT
M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Statut okrela zasady dzia³ania, cel i zadania
M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica zwanej dalej Rad¹.
2. Rada jest reprezentacj¹ m³odzie¿y - uczniów szko³y
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, maj¹cych sw¹ siedzibê
w miecie £ob¿enica zwanych dalej szko³ami.

wego, w sposób uwzglêdniaj¹cy opinie i postulaty zg³aszane przez m³odzie¿ Gminy £ob¿enica,
2) inicjowanie dzia³añ dotycz¹cych ¿ycia m³odych ludzi
w miecie,
3) podejmowanie dzia³añ propaguj¹cych cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorz¹dowej,
4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw m³odych ludzi,
5) prowadzenie dzia³alnoci informacyjno - doradczej,

3. Podstaw¹ dzia³alnoci Rady jest praca spo³eczna Radnych. Radni za pe³nienie swojej funkcji nie mog¹ pobieraæ
wynagrodzenia lub diet.

6) nawi¹zywanie wspó³pracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywaj¹ siê z celami
Rady.

4. Radni s¹ wybierani zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ do
Rady, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do statutu.

§4. rodki zapewniaj¹ce realizacjê celów statutowych pochodz¹ z wyodrêbnionej dla potrzeb dzia³alnoci Rady czêci
bud¿etu Gminy £ob¿enica. Dla realizacji celów statutowych
Rada mo¿e równie¿ staraæ siê pozyskiwaæ rodki na te cele
z innych róde³.

5. Rada nie jest zwi¹zana z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹ lub
ugrupowaniem politycznym.
6. Kadencja Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji
liczony jest od daty wyborów.
7.

ROZDZIA£ III

Rada nie posiada osobowoci prawnej.

Organy Rady
ROZDZIA£ II
Cele i rodki dzia³ania
§2 Celem dzia³ania Rady:
1) jest upowszechnienie idei samorz¹dowej wród m³odzie¿y
oraz zwiêkszenie aktywnoci m³odych ludzi w Gminie
£ob¿enica,
2) w³¹czenie m³odego pokolenia w nurt struktur samorz¹dowych,
3) kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoci za sposób funkcjonowania samorz¹du gminnego,
4) zapewnienie uczestnictwa m³odzie¿y w procesie podejmowania decyzji bezporednio wp³ywaj¹cych na sposób
i jakoæ ich ¿ycia,
5) kszta³towanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz
wyrabianie umiejêtnoci podejmowania decyzji w okrelonych obszarach zagadnieñ,
6) reprezentowanie postaw i potrzeb rodowiska wobec organów gminy oraz instytucji zewnêtrznych,
7) integracja rodowisk m³odzie¿owych.
§3. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady Miejskiej w £ob¿enicy reguluj¹cych sprawy istotne dla rodowiska m³odzie¿o-

§5. 1. Rada wybiera nastêpuj¹ce organy:
1) Prezydium Rady,
2) Komisjê Rewizyjn¹,
3) zespo³y problemowe.
2.

Organy Rady dzia³aj¹ na podstawie Statutu Rady.

§6. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady,
zwane dalej Prezydium, powo³ywane drog¹ uchwa³y Rady na
okres jej kadencji. Prezydium sk³ada siê z Przewodnicz¹cego
Rady, dwóch Wiceprzewodnicz¹cych, Sekretarza, Skarbnika.
W sk³ad Prezydium nie mog¹ wchodziæ osoby, które nie
posiadaj¹ mandatu Radnego.
2. Rada wybiera Prezydium bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
sk³adu rady, przy obecnoci przynajmniej po³owy sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym. Prezydium wybierane jest
w okresie nie krótszym ni¿ 14 dni, a nie d³u¿szym ni¿ 30 dni
od daty wejcia w ¿ycie wyników wyborów do Rady.
3. Rada mo¿e odwo³aæ cz³onka Prezydium lub ca³y sk³ad
Prezydium wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przy obecnoci przynajmniej po³owy sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym jedynie na
wniosek 1/4 sk³adu Rady lub przewodnicz¹cego.
4. Wniosek o odwo³anie cz³onka Prezydium lub ca³ego
Prezydium Rada rozpatruje na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni od sesji, na której zg³oszono wniosek, nie
póniej jednak ni¿ przed up³ywem 30 dni.
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5. Je¿eli wniosek o odwo³anie cz³onka Prezydium lub
ca³ego Prezydium nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów,
to kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego g³osowania w trybie jak w ust. 3-4.
6. Cz³onek Prezydium mo¿e zrezygnowaæ z pe³nionej
funkcji w Prezydium, poprzez z³o¿enie pisemnego owiadczenia w tej sprawie.
7. W przypadku rezygnacji lub odwo³ania cz³onka Prezydium lub ca³ego Prezydium pe³ni¹ oni swoje obowi¹zki do
czasu powo³ania nowego cz³onka lub Prezydium.
8. Prezydium ustêpuj¹cej kadencji pe³ni swoje obowi¹zki
do czasu powo³ania Prezydium kolejnej kadencji.
9. Przed koñcem kadencji Rady Komisja Rewizyjna przygotowuje, podlegaj¹cy zatwierdzeniu przez ustêpuj¹c¹ Radê,
raport zamkniêcia kadencji, zawieraj¹cy informacje o stanie
bud¿etu Rady, jej dokumentacji oraz bêd¹cym w jej dyspozycji maj¹tku. Podobny raport sporz¹dza siê w sytuacji rezygnacji lub odwo³ania w czasie kadencji Rady Prezydium. Je¿eli
opracowanie raportu przez Komisjê Rewizyjn¹ ustêpuj¹cej
Kadencji nie jest mo¿liwe, zadanie to mo¿liwie najszybciej
wykonuje Komisja Rewizyjna kolejnej kadencji.
§7. Do zadañ Prezydium nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
3) wykonywanie bud¿etu,
4) realizacja uchwa³ Rady.
§8. 1. W realizacji zadañ Rady Prezydium podlega wy³¹cznie Radzie.
2. Corocznie, po zakoñczeniu roku bud¿etowego, Prezydium przygotowuje sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie
podlega zaaprobowaniu przez Radê w okresie nie krótszym
ni¿ 1 miesi¹c, a nie d³u¿szym ni¿ 2 miesi¹ce od zakoñczenia
roku bud¿etowego.
3. Uchwa³a Rady w sprawie nie przyjêcia sprawozdania
finansowego Prezydium jest równoznaczna ze z³o¿eniem
wniosku o odwo³anie Prezydium, chyba, ¿e po zakoñczeniu
roku bud¿etowego Prezydium zosta³o odwo³ane z innej przyczyny.
4. Rada rozpatruje sprawê odwo³ania Prezydium z przyczyny okrelonej w ust. 3 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿
po up³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y w sprawie nie
przyjêcia sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu siê
z opini¹ Komisji Rewizyjnej w sprawie uchwa³y Rady o nie
przyjêciu sprawozdania finansowego i po wys³uchaniu wyjanieñ Prezydium, Rada mo¿e odwo³aæ Prezydium zgodnie
z §6, ust. 3-4.
§9. 1. Do kompetencji i zadañ Przewodnicz¹cego Rady
nale¿y:
1) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Rady, organizowanie pracy
Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewn¹trz,
2) podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach nag³ych, po konsultacji z w³aciwym ze wzglêdu na zakres
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kompetencji Cz³onkiem Prezydium, za wyj¹tkiem decyzji
finansowych,
3) zwo³ywanie sesji Rady, przygotowywanie porz¹dku obrad,
przewodniczenie obradom, wnioskowanie o odwo³anie
cz³onków Prezydium,
4) sk³adanie Radzie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoci miêdzysesyjnej
2. Przy równym rozk³adzie g³osów w g³osowaniu wewn¹trz Prezydium, Przewodnicz¹cy ma decyduj¹cy g³os.
§10. Do kompetencji i zadañ Wiceprzewodnicz¹cych Rady
nale¿y:
1) koordynacja dzia³añ zespo³ów problemowych Rady,
2) w razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego, kierowanie obradami Rady; kierownictwo obejmuje wiceprzewodnicz¹cy
starszy wiekiem, chyba, ¿e Przewodnicz¹cy wska¿e innego,
3) w przypadku czasowej niemo¿noci wykonywania zadañ
przez Przewodnicz¹cego, jego kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodnicz¹cy upowa¿niony pisemnie przez
Przewodnicz¹cego, a gdy takie upowa¿nienie nie zosta³o
wystawione, Prezydium wskazuje Wiceprzewodnicz¹cego, który czasowo przejmie kompetencje i zadania Przewodnicz¹cego.
§11. Do kompetencji i zadañ Sekretarza Rady nale¿y:
1) prowadzenie dokumentacji Rady,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
3) sk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoci Prezydium,
4) sporz¹dzanie protoko³ów z sesji Rady i posiedzeñ Prezydium.
§12. Do kompetencji i zadañ Skarbnika Rady nale¿y:
1. sprawowanie kontroli nad prowadzeniem dzia³alnoci
finansowej Rady,
2. sk³adanie sprawozdañ finansowych Radzie raz na trzy
miesi¹ce,
3. opracowywanie sprawozdañ finansowych, o których mowa
w §8, ust. 2.
§13. 1. Dla sta³ego kontrolowania ca³okszta³tu dzia³alnoci Prezydium, Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja rewizyjna jest powo³ywana zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym.
3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Radnych.
4. W sk³ad Komisji Rewizyjnej nie mog¹ wchodziæ cz³onkowie Prezydium.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Rady
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie przyjêcia lub nie
przyjêcia sprawozdania finansowego Prezydium Rady.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski minimum 1/4 sk³adu Rady o odwo³anie cz³onka Prezydium lub ca³ego Prezydium.
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7. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radê w zakresie kontroli.
8. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodnicz¹cego o odwo³anie poszczególnych cz³onków Prezydium.
9. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwo³anie
Radnego.
10. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze
swego sk³adu Przewodnicz¹cego. Wybór Przewodnicz¹cego
podlega zatwierdzeniu przez Radê.

1) wybieraæ i byæ wybieranym do organów Rady,
2) g³osu podczas g³osowañ na sesjach Rady,
3) zg³aszaæ postulaty i inicjatywy,
4) sk³adaæ interpelacje w istotnych sprawach zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ Rady,
5) uczestniczyæ w pracach dowolnie przez siebie wybranych
zespo³ów problemowych,
6) uzyskaæ ka¿d¹ informacjê dotycz¹c¹ prac Rady,

11. Komisjê Rewizyjn¹ mo¿na odwo³aæ na wniosek Prezydium lub minimum 1/4 sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.

7) domagaæ siê wniesienia pod obrady sesji, spraw które
uwa¿a za spo³ecznie pilne i uzasadnione, zw³aszcza tych,
które wynikaj¹ z postulatów i skarg wyborców,

§14. 1. Rada mo¿e powo³ywaæ ze swego grona zespo³y
problemowe, których celem jest wykonywanie okrelonych
zadañ wynikaj¹cych z uchwa³y Rady.

8) uczestniczyæ w posiedzeniach Rady Miejskiej w £ob¿enicy
oraz jej Komisji.

2. Sk³ad osobowy zespo³u problemowego, zakres jego
dzia³ania i termin realizacji okrela uchwa³a Rady.
3. W toku prac zespo³u problemowego Rada mo¿e, na
wniosek zg³oszony przez Radnego dokonaæ zmian w sk³adzie
zespo³u problemowego.
4. Uchwa³y w sprawach, o których mowa w ust. 1-3 Rada
podejmuje w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
5. Zespó³ problemowy ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ zrealizowania zadania lub w wyniku uchwa³y Rady.
6. Zespó³ problemowy ze swego grona wybiera przewodnicz¹cego, który jest odpowiedzialny przed Rad¹ za realizacjê
zadania.
7. Zespó³ problemowy mo¿e wystêpowaæ z inicjatyw¹
uchwa³odawcz¹.
ROZDZIA£ IV
Radni M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica
§15. 1. Radnym mo¿e byæ uczeñ III klasy Gimnazjum
i Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych, który mieszka na terenie
Gminy £ob¿enica.
2. Kadencja Radnego koñczy siê wraz z koñcem kadencji
Rady.
3. Radny mo¿e wykonywaæ swoje czynnoci po z³o¿eniu
na I sesji uroczystego lubowania o nastêpuj¹cej treci:
lubujê uroczycie jako radny pracowaæ dla dobra i pomylnoci m³odzie¿y Gminy £ob¿enica, dzia³aæ zawsze zgodnie
z prawem oraz z interesami m³odzie¿y  godnie i rzetelnie
reprezentowaæ swoich wyborców, troszczyæ siê o ich sprawy
oraz nie szczêdziæ si³ dla wykonania zadañ Rady. Po
odczytaniu treci lubowania, wywo³ani kolejno Radni wypowiadaj¹ s³owo lubujê. Radni, którzy nie byli obecni na
pierwszej sesji lub ich praca w radzie rozpoczê³a siê w trakcie
kadencji Rady, sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na
której s¹ obecni.
§16. Radny ma prawo:

§17. Radny ma obowi¹zek:
1) przestrzegaæ Statutu i uchwa³ Rady,
2) uczestniczyæ w realizacji celów Rady,
3) uczestniczyæ w sesjach Rady, zebraniach roboczych
i pracach zespo³ów problemowych do których zosta³ wybrany,
4) przed³o¿yæ usprawiedliwienie Prezydium Rady w razie
nieobecnoci na posiedzeniu Rady w terminie nie d³u¿szym ni¿ 7 dni,
5) informowaæ swoich wyborców o dzia³alnoci Rady,
6) przedstawiaæ wnioski swoich wyborców na sesjach Rady,
7) powiadomiæ o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodnicz¹cego Rady.
§18. 1. Kadencja Radnego mo¿e byæ skrócona, je¿eli nie
wywi¹zuje siê on ze swoich obowi¹zków b¹dæ nie przestrzega
Statutu Rady. Decyzjê o skróceniu kadencji Radnego podejmuje Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, Prezydium
lub minimum 1/4 Radnych wiêkszoci¹ 2/3 g³osów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisjæ Rewizyjn¹.
2. Przyczyn¹ skrócenia kadencji Radnego mo¿e byæ
w szczególnoci stwierdzenie próby politycznego oddzia³ywania przez Radnego na Radnych lub na pracê Rady. W takim
wypadku, przed podjêciem decyzji o skróceniu kadencji Radnego, sprawê bada Prezydium.
3. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia siê mandatu w czasie trwania
kadencji.
ROZDZIA£ V
Sesje Rady
§19. Rada odbywa sesje w liczbie niezbêdnej do wype³niania swoich zadañ, nie rzadziej jednak ni¿ raz na miesi¹c.
Sesje nie mog¹ odbywaæ siê w czasie wakacji letnich i ferii
zimowych.
§20. 1. Sesje organizuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
ustalaj¹c projekt porz¹dku obrad oraz ich miejsce, dzieñ
i godzinê.
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2. O sesji powiadamia siê Radnych najpóniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem  wysy³aj¹c zawiadomienia,
projekt porz¹dku obrad oraz w miarê mo¿liwoci projekty
uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z przedmiotem
sesji.
3. O sesji powiadamia siê Burmistrza £ob¿enicy oraz
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £ob¿enicy w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji wyznaczaj¹c nowy termin jej odbycia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotycz¹ sesji
nadzwyczajnych, do których stosuje siê zapisy §21.
6. Sesja mo¿e mieæ charakter uroczysty, wi¹zaæ siê z
obchodami wi¹t oraz wydarzeñ wa¿nych z punktu widzenia
historii pañstwa lub miasta. W czasie uroczystej sesji mo¿na
pomin¹æ w porz¹dku obrad niektóre punkty okrelone w §29,
a wprowadziæ akcenty uroczyste np. wrêczenie odznaczeñ,
uchwalenie rezolucji, z³o¿enie kwiatów, itp.
§21. 1. Przewodnicz¹cy Rady ma prawo do zwo³ania
sesji nadzwyczajnej Rady.
2. Sesja nadzwyczajna powiêcona jest sprawom pilnym,
wymagaj¹cym niezw³ocznego rozstrzygniêcia. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie
porz¹dku obrad sesji. Jeli o w/w sprawach powiadamia siê
w czasie sesji Rady, obecnych Radnych uwa¿a siê za powiadomionych.
3. Sesja nadzwyczajna zwo³ywana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 liczby Radnych w ci¹gu 5 dni od daty
z³o¿enia wniosku.
4. Sesja nadzwyczajna mo¿e mieæ charakter uroczysty
zgodnie z zapisami §20, ust. 6.
§22. 1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodnicz¹cy
Rady podaje do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§23. Listê goci zaproszonych na sesjê ustala Przewodnicz¹cy Rady.
§24. 1. Sesjê otwiera i prowadzi jej obrady Przewodnicz¹cy Rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi
potrzeba zast¹pienia go w obradach jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y Otwieram sesjê M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica.
§25. 1. Rada obraduje i podejmuje uchwa³y w obecnoci
kworum  co najmniej po³owy sk³adu Rady.
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie
obrad, Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzje o przerwaniu
sesji, wyznaczaj¹c jej nowy termin.
§26. 1. Na pocz¹tku sesji Przewodnicz¹cy na podstawie
listy obecnoci Radnych stwierdza kworum, a w razie jego
braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, poleca-
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j¹c jednoczenie odnotowanie w protokole przyczyn, w zwi¹zku, z którymi sesja siê nie odby³a.
2. Po stwierdzeniu, ¿e Rada mo¿e prawomocnie obradowaæ, Przewodnicz¹cy przedstawia Radzie do uchwalenia
projekt porz¹dku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porz¹dku obrad.
3. W ka¿dym momencie sesji Przewodnicz¹cy udziela
g³osu dla zg³oszenia wniosku o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mog¹ byæ
w szczególnoci sprawy:
1) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu na
podstawie §20, ust. 4,
3) odroczenia dyskusji i skrelenia danego tematu z porz¹dku obrad,
3) zakoñczenia dyskusji i przyst¹pienia do podjêcia uchwa³y,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) stwierdzenia kworum,
6) naruszenia Statutu w toku prac Rady.
4. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek o charakterze
formalnym pod g³osowanie. Rada podejmuje uchwa³ê
w sprawie wniosku formalnego zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w g³osowaniu jawnym.
§27. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego przez Radê porz¹dku. W uzasadnionych przypadkach
Przewodnicz¹cy mo¿e, za zgod¹ Rady, dokonywaæ zmian
w kolejnoci realizacji jego poszczególnych punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu Radnym wed³ug kolejnoci zg³oszeñ. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie bêd¹cej Radnym, po uprzednim zg³oszeniu siê tej osoby do listy
mówców.
4. Listê mówców prowadzi Sekretarz Rady.
§28. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem w³aciwego porz¹dku obrad, w tym
odnonie wyst¹pieñ Radnych i innych osób na sesji.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czyniæ uwagi dotycz¹ce tematu,
formy i czasu trwania wyst¹pieñ na sesji. W uzasadnionych
przypadkach ma prawo odebraæ g³os, polecaj¹c odnotowanie
tego faktu w protokole sesji.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad
przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub
wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek b¹d uchybiaj¹ powadze
sesji Rady.
§29. 1. W przypadku obrad ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem sesji
uroczystych, w porz¹dku obrad przewiduje siê zg³oszenie
interpelacji przez Radnych.
2. Radni sk³adaj¹ interpelacje w sprawach o zasadniczym
znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Rady lub
zespo³y problemowe. Interpelacje musz¹ zawieraæ przedstawienie stanu faktycznego bêd¹cego ich przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytania.
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3. W miarê mo¿liwoci cz³onkowie Prezydium udzielaj¹
odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest to
mo¿liwe - odpowiadaj¹ pisemnie w ci¹gu 14 dni.
4. Radni, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady,
mog¹ zg³aszaæ w³adzom gminy/miasta pytania lub, pomys³y
dotycz¹ce funkcjonowania lokalnego samorz¹du.
5. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji, z wyj¹tkiem uroczystych, przewiduje siê równie¿ wolne g³osy i zapytania, sk³adane przez m³odzie¿ Gminy £ob¿enica w formie trybuny
obywatelskiej. Przez wolne g³osy nale¿y rozumieæ: uwagi,
spostrze¿enia, propozycje, pomys³y dotycz¹ce funkcjonowania Rady i stanowi¹ce ofertê zg³aszaj¹cego do wykorzystania
przez Radê.
§30. 1. Sprawy bêd¹ce przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwa³.
2. Uchwa³y maj¹ postaæ odrêbnych dokumentów.
3. Zapisów ust. 2 nie stosuje siê do uchwa³ o charakterze
proceduralnym, uchwa³ podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdañ lub informacji zwi¹zanych z realizacj¹ uchwa³
Rady, które s¹ wy³¹cznie odnotowane w protokole sesji.
§30. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica.
§31. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y (inicjatywa uchwa³odawcza) mog¹ wystêpowaæ: Przewodnicz¹cy Rady,
Prezydium, zespo³y problemowe b¹d grupa co najmniej 1/4
Radnych.
2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej
mog¹ wystêpowaæ do podmiotów wymienionych w ust. 1
samorz¹dy uczniowskie ³ob¿enickich szkó³.
§32. 1. Wnioski w sprawie podjêcia uchwa³y przez Radê,
a tak¿e projekty uchwa³ przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.
2. Jeli inicjatywa podjêcia uchwa³y lub konkretny
projekt zosta³y zg³oszone w trakcie obrad sesji, Rada mo¿e
przyst¹piæ do jego uchwalenia b¹d odes³aæ go do opracowania przez Prezydium lub zespó³ problemowy.
3. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) datê i tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ podjêcie uchwa³y,
3) merytoryczn¹ treæ,
4) okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y oraz sprawuj¹cych nadzór nad ich wykonaniem,
5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualny czas jej
obowi¹zywania.
6) uzasadnienie
§33. 1. Uchwa³y opatruje siê dat¹ oraz numerem wyra¿aj¹cym kolejnoæ uchwa³y, kolejn¹ liczb¹ sesji oraz dwoma
ostatnimi cyframi roku jej podjêcia. Kolejn¹ liczbê sesji pisze
siê cyfr¹ rzymsk¹, kolejnoæ podjêtej uchwa³y i ostatnie cyfry
roku cyframi arabskimi.

2. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, który obradom przewodniczy³.
3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje Sekretarz Rady.
§34. 1. W sytuacjach kiedy nie ma okrelonego trybu
g³osowania, Rada podejmuje uchwa³ê w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci kworum.
2. G³osowanie tajne zarz¹dza siê w przypadku g³osowania w sprawach personalnych tj. wyboru b¹d odwo³ania
Cz³onków Prezydium, zatwierdzenia wyboru Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i wyboru b¹d odwo³ania cz³onków
Komisji Rewizyjnej.
3. Rada mo¿e w ka¿dej sytuacji postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
§35. 1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e za projektem opowiedzia³o siê wiêcej Radnych ni¿ przeciw projektowi uchwa³y. G³osy wstrzymuj¹ce siê nie wp³ywaj¹ na wynik
g³osowania.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e na prawomocnie obraduj¹cej sesji wiêcej ni¿ po³owa Radnych opowiedzia³a siê za projektem uchwa³y.
§36. 1. W g³osowaniu jawnym Radni g³osuj¹ przez
podniesienie rêki. Za g³osy oddane uznaje siê g³osy za,
przeciw oraz wstrzymuj¹ce siê.
2. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ kartami opatrzonymi pieczêci¹ Rady. Za g³osy oddane uznaje siê karty, na
których Radni g³osowali w sposób zgodny z ustalonymi
zasadami.
3. G³osowanie w trybie tajnym przeprowadza powo³ana
na sesji sporód Radnych komisja skrutacyjna.
4. Wyniki g³osowania odnotowuje siê w protokole sesji.
§37. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: Zamykam sesjê M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica.
§38. 1. Z ka¿dej sesji, Sekretarz Rady sporz¹dza protokó³,
bêd¹cy urzêdowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radê rozstrzygniêæ. Do protoko³u do³¹cza siê listê
obecnoci oraz teksty podjêtych przez Radê uchwa³ i z³o¿onych interpelacji. Protoko³y z sesji s¹ wyk³adane do wgl¹du
w Biurze Rady Miejskiej w £ob¿enicy w terminie 14 dni od
zakoñczenia sesji.
2. Protokó³ z ka¿dej sesji wyk³ada siê do wgl¹du i ewentualnych uzupe³nieñ na nastêpnej sesji. Wnioski w sprawach
poprawek i uzupe³nieñ protoko³u sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady. Radni, których wnioski nie zosta³y uwzglêdnione
mog¹ przedstawiæ je na sesji do rozstrzygniêcia Rady.
§39. Ca³¹ dokumentacjê i korespondencjê Rady przechowuje siê w sposób i w miejscu okrelonym w uchwale Rady.
ROZDZIA£ VI
Dzia³alnoæ konsultacyjna Rady
§40. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej
w £ob¿enicy oraz Burmistrzowi £ob¿enicy opinii we wszyst-
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kich sprawach dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du lokalnego, a w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych m³odzie¿y.
2. Opiniê, w sprawach okrelonych w ust. 1 Rada mo¿e
wydawaæ z w³asnej inicjatywy w formie przyjêtego przez Radê
stanowiska.
3. Zainteresowany organ samorz¹du gminnego mo¿e
zwróciæ siê do rady z prob¹ o wydanie opinii w danej
sprawie, okrelaj¹c termin jej wydania, nie krótszy jednak ni¿
10 dni. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie
uwa¿a siê za rezygnacjê z prawa jej wyra¿enia.
4. Z inicjatyw¹ wydania opinii w okrelonej sprawie
mo¿e wyst¹piæ do Rady m³odzie¿ Gminy £ob¿enica.
5. Rada ma prawo do otrzymywania przed ka¿d¹ sesj¹
Rady Miejskiej w £ob¿enicy projektu porz¹dku obrad wraz
z projektami uchwa³.
ROZDZIA£ VII
Praca w radzie osób spoza jej sk³adu
§41. 1. Rada do realizacji swoich zadañ mo¿e anga¿owaæ
osoby spoza jej sk³adu na zasadzie dobrowolnoci. Osoby
takie nie maj¹ prawa g³osu podczas g³osowañ.
2. Zasady wspó³pracy miêdzy Rad¹ a chêtnymi osobami
okrela uchwa³a Rady.

ROZDZIA£ VIII
Opieka merytoryczna
§42. 1. Burmistrz £ob¿enicy powo³uje Opiekuna Rady,
zwanego dalej Opiekunem.
2. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umo¿liwiaj¹cych swobodny przep³yw informacji pomiêdzy Rad¹ a
organami samorz¹dowymi Gminy £ob¿enica i Urzêdem Miejskim Gminy £ob¿enica.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§43. Sprawy, których nie uda³o siê zakoñczyæ w czasie
trwania kadencji powinny byæ kontynuowane w nastêpnej
kadencji.
§44. 1. Zmiany Statutu dokonywane s¹ w trybie jego
nadania.
2. Rada mo¿e wnioskowaæ o dokonanie zmian w Statucie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Edward Starszak

Za³¹cznik nr 1
do Statutu M³odzie¿owej Rady Gminy £ob¿enica

ORDYNACJA WYBORCZA DO M£ODZIE¯OWEJ RADY GMINY £OB¯ENICA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacj¹, okrela
zasady i tryb wyboru Radnych do M³odzie¿owej Rady Gminy
£ob¿enica.
ROZDZIA£ II
Miejska Komisja Wyborcza
§2. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej
kadencji, ustêpuj¹ca Rada powo³uje Miejsk¹ Komisjê
Wyborcz¹.
2. Jeli powo³anie Miejskiej Komisji Wyborczej przez
Radê nie jest mo¿liwe, zadanie to wykonuje Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ob¿enicy . Zapis ten ma tak¿e zastosowanie
przy wyborach do Rady I kadencji.
3. Miejska Komisja Wyborcza sk³ada siê z 3 do 5 osób.
W jej sk³ad mog¹ wchodziæ reprezentanci m³odzie¿y, jak
i osoby doros³e.

4. Cz³onkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie mo¿e byæ
kandydat na radnego.
5. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona
Przewodnicz¹cego oraz Sekretarza.
§3. 1. Miejska Komisja Wyborcza zarz¹dza wybory najpóniej w terminie dwóch miesiêcy przed up³ywem kadencji
Rady, okrelaj¹c ich datê oraz godziny g³osowania.
2. O swej decyzji Miejska Komisja Wyborcza pisemnie
powiadamia szko³ê w terminie 7 dni od podjêcia decyzji.
3. Wybory przeprowadza siê najpóniej 50 dni od ich
zarz¹dzenia.
ROZDZIA£ III
Okrêgowe Komisje Wyborcze
§4. 1. Gminê £ob¿enica dzieli siê na Okrêgi Wyborcze,
którymi s¹ Gimnazjum i Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
§5. 1. Za organizacjê wyborów w danym Okrêgu Wyborczym odpowiada Okrêgowa Komisja Wyborcza.
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2. Okrêgowa Komisja Wyborcza sk³ada siê z 3 lub 5 osób
w zale¿noci od potrzeb Okrêgu Wyborczego.
3. Cz³onkiem Okrêgowej Komisji Wyborczej nie mo¿e
byæ kandydat na radnego.
4. Sk³ad osobowy Okrêgowej Komisji Wyborczej oraz jej
Przewodnicz¹cego ustala Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Rady Samorz¹du Uczniowskiego danej szko³y.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 powinien mieæ
formê uchwa³y Rady Samorz¹du Uczniowskiego. We wniosku
okrela siê proponowany sk³ad osobowy Okrêgowej Komisji
Wyborczej z zaznaczeniem osoby proponowanej na funkcjê
Przewodnicz¹cego.
6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 sk³ada siê w formie
pisemnej w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania szko³y o wyborach.
ROZDZIA£ IV
Kandydaci na Radnych
§6. 1. Liczba radnych wybieranych w poszczególnych
Okrêgach Wyborczych wynosi:
1) W Gimnazjum - 5 radnych,
2) W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych - 15 radnych.
§7. 1. Kandydatem na Radnego, zwanym dalej kandydatem, mo¿e byæ osoba, która uczêszcza do III klasy gimnazjum
lub do szko³y ponadgimnazjalnej i mieszka w Gminie £ob¿enica, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Kandydatem nie mo¿e byæ uczeñ ostatniej klasy szko³y ponadgimnazjalnej.
§8. 1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest
zebranie przez kandydata podpisów pod list¹ osób popieraj¹cych jego kandydaturê.
2. Listy osób popieraj¹cych kandydata powinny zawieraæ imiê, nazwisko, klasê, adres, datê urodzenia oraz numer
legitymacji szkolnej i w³asnorêczny podpis kandydata oraz
osób popieraj¹cych jego kandydaturê.
3. Kandydaci na radnego powinni posiadaæ poparcie co
najmniej 20 uczniów z w³asnego okrêgu wyborczego.
4. Listê, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje
Okrêgowej Komisji Wyborczej nie póniej ni¿ 21 dni od dnia
pisemnego poinformowania szko³y o wyborach.
5. Okrêgowa Komisja Wyborcza okrela godzinê, do
której kandydaci s¹ zobowi¹zani przekazaæ listê, o której
mowa w ust. 1, o czym informuje uczniów danej szko³y oraz
Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹.
6. Wzór listy popieraj¹cych kandydata stanowi za³¹cznik
Nr 1 do Ordynacji.
§9. 1. Listy o których mowa w §8, ust. 4 Okrêgowa
Komisja Wyborcza przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej
dok³adnie 21 dnia od dnia pisemnego poinformowania szko³y
o wyborach, do godziny okrelonej przez Miejsk¹ Komisjê
Wyborcz¹.

2. Na podstawie przekazanych list Miejska Komisja Wyborcza w terminie do 8 dni od daty ich wp³yniêcia ustala listy
kandydatów w Okrêgach Wyborczych.
3. Listê kandydatów Miejska Komisja Wyborcza podaje
do publicznej wiadomoci w drodze obwieszczenia w terminie okrelonym w ust. 2.
§10. 1. W przypadku, gdy w terminie okrelonym w §9,
ust. 1 w Okrêgu Wyborczym nie zg³oszono ¿adnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie
mandatów przypadaj¹cych na Okrêg Wyborczy, Miejska
Komisja Wyborcza przed³u¿a w Okrêgu Wyborczym o 7
kolejnych dni czas przeznaczony na zg³aszanie kandydatów.
Informacje o tym fakcie niezw³ocznie podaje do wiadomoci
wyborców Okrêgu Wyborczego w drodze obwieszczenia.
2. Je¿eli w danym Okrêgu Wyborczym pomimo postêpowania, o którym mowa w ust. 1 nie zg³oszono ¿adnego
kandydata, wyborów w tym okrêgu nie przeprowadza siê.
O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.
3. Je¿eli w danym Okrêgu Wyborczym, pomimo postêpowania, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów jest
mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadaj¹cych na
dany Okrêg Wyborczy, wówczas przeprowadza siê wybory w
sposób opisany w § 16, ust. 2
§11. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem og³oszenia przez Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ ostatecznej listy
kandydatów.
2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione.
ROZDZIA£ V
Wybory do Rady
§12. Wybory do Rady s¹ równe, bezporednie, wiêkszociowe oraz odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
§13. 1. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszyscy uczniowie szko³y stanowi¹cej Okrêg Wyborczy.
2. Ustalenie listy osób uprawnionych do g³osowania
nale¿y do zadañ Okrêgowej Komisji Wyborczej.
3. Udzia³ w g³osowaniu jest dobrowolny.
4. Udzia³ w g³osowaniu nie mo¿e byæ podstaw¹ do
nagradzania lub karania uczniów.
5. Pod rygorem niewa¿noci g³osowania w Okrêgu Wyborczym zabronione jest organizowanie zbiorowych wyjæ
poszczególnych klas w celu wziêcia udzia³u w g³osowaniu.
§14. 1. G³osowanie odbywa siê w specjalnie do tego
celu wyznaczonym lokalu wyborczym.
2. Lokal wyborczy jest otwarty przez ca³y czas trwania
wyborów.
3. W lokalu wyborczym znajduj¹ siê: Obwieszczenie
ustalaj¹ce listê kandydatów w danym Okrêgu Wyborczym,
Instrukcja do g³osowania, Ordynacja Wyborcza, lista osób
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uprawnionych do g³osowania, urna przeznaczona do wrzucania wype³nionych kart do g³osowania oraz wydzielone
miejsce umo¿liwiaj¹ce nieskrêpowane oddanie g³osu w warunkach tajnoci wyboru.
4. Urna przeznaczona do wrzucania wype³nionych kart
do g³osowania winna byæ zabezpieczona przed otwarciem
plomb¹ opatrzon¹ pieczêci¹ szko³y.
5. Pod rygorem niewa¿noci g³osowania w Okrêgu Wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obrêb lokalu
wyborczego.
§15. 1. Oddawaniu g³osów przez wyborców s³u¿¹ Karty
do G³osowania.
2. Karta do g³osowania zawiera nastêpuj¹ce dane: tytu³,
datê wyborów, nazwê szko³y i numer Okrêgu Wyborczego,
imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na
dokonanie wyboru, skrócon¹ instrukcjê do g³osowania.
3. Za opracowanie wzoru i przygotowanie Kart do g³osowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza.
4. Kartê do g³osowania wydaje Okrêgowa Komisja
Wyborcza po przedstawieniu przez osobê uprawnion¹ do
g³osowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie to¿samoci.
5. G³osuj¹cy obowi¹zany jest powiadczyæ w³asnorêcznym podpisem odebranie Karty do g³osowania.
6. Ka¿dy g³osuj¹cy mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ Kartê do
g³osowania.
7. G³osuj¹cy nie mo¿e przekazaæ swojej Karty do g³osowania innej osobie.
§16. 1. Na Karcie do g³osowania g³osuj¹cy stawia
w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera,
znak X.
2. W przypadku g³osowania w Okrêgu, o którym mowa
w §10, ust. 2, wyborca g³osuje na kandydata którego popiera,
stawiaj¹c znak X w kratce oznaczonej s³owem TAK przy
nazwisku tego¿ kandydata. Postawienie znaku X przy kratce
oznaczonej s³owem NIE przy nazwisku kandydata oznacza,
¿e jest to g³os wa¿ny oddany przeciwko wyborowi kandydata
na radnego.
3. Karty, na których nie postawiono ¿adnego znaku X,
uznaje siê za g³osy wa¿ne bez dokonania wyboru.
4. W przypadku g³osowania w trybie przewidzianym
w ust. 1 za g³osy niewa¿ne uznaje siê Karty do g³osowania,
na których liczba znaków X postawionych w polach przy
nazwiskach kandydatów przekracza liczbê mandatów pozostaj¹cych do obsadzenia w danym Okrêgu Wyborczym oraz
Karty do g³osowania, na których w polach przeznaczonych na
dokonanie wyboru znajduj¹ siê inne znaki, ni¿ znak X.
5. W przypadku g³osowania w trybie przewidzianym
w ust. 2 za g³osy niewa¿ne uznaje siê Karty do g³osowania,
na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru
znajduj¹ siê inne znaki, ni¿ znak X oraz Karty do g³osowania, na których przy nazwiskach kandydatów zaznaczono
znakiem X zarówno pole oznaczone s³owem TAK, jak
i pole oznaczone s³owem NIE.

Poz. 4516

§17. 1. Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, ile mandatów
przypada Okrêgowi.
2. W przypadku g³osowania w trybie o którym mowa
w §16, ust. 2 mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów,
którzy w g³osowaniu uzyskaj¹ kolejno wiêcej g³osów popieraj¹cych ni¿ przeciwnych, ile mandatów przypada Okrêgowi.
3. Je¿eli nie bêdzie mo¿liwe obsadzenie w Okrêgu mandatów w sposób okrelony w ust. 1 lub w ust. 2 ze wzglêdu
na to, ¿e dwóch lub wiêcej kandydatów uzyska³o tê sam¹
liczbê g³osów, o obsadzeniu mandatów zadecyduje druga
tura g³osowania. G³osowanie przeprowadza Okrêgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejsk¹ Komisj¹ Wyborcz¹
w ci¹gu 3 dni, informuj¹c o tym fakcie wyborców z Okrêgu
Wyborczego w drodze obwieszczenia. W drugiej turze g³osowania wyboru dokonuje siê sporód tych kandydatów, którzy
uzyskali równ¹ liczbê g³osów, uprawniaj¹c¹ ich do uzyskania
mandatu Radnego.
4. Je¿eli obsadzenie mandatu jest niemo¿liwe z powodu
braku kandydatów z Okrêgu Wyborczego lub gdy który
z kandydatów uzyska³ wiêcej g³osów przeciw ni¿ popieraj¹cych w przypadku g³osowania w trybie o którym mowa w §16,
ust. 2, mandat ten pozostaje nie obsadzony.
§18. 1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania Okrêgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb
na urnie, przystêpuje do obliczania jego wyników.
2. Z przeprowadzonego g³osowania, Okrêgowa Komisja
Wyborcza sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy:
- liczbê osób uprawnionych do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania,
- liczbê oddanych g³osów, tj. liczbê kart do g³osowania
wyjêtych z urny,
- liczbê g³osów oddanych na poszczególnych kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych,
- liczbê g³osów wa¿nych bez dokonania wyboru,
- nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych.
3. Protokó³ i jego kopiê podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
Okrêgowej Komisji Wyborczej.
4. Kopiê protoko³u, o której mowa w ust. 3, Okrêgowa
Komisja Wyborcza wywiesza niezw³ocznie w widocznym,
ogólnodostêpnym miejscu w pobli¿u lokalu wyborczego.
5. Protokó³, wraz z Kartami do g³osowania oraz list¹
z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do g³osowania,
Okrêgowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wyborów
Miejskiej Komisji Wyborczej.
§19. 1. Protesty zwi¹zane z nieprawid³owociami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza w ci¹gu 5 dni od daty przeprowadzenia g³osowania.
2. Protest wyborczy powinien mieæ formê pisemn¹
i zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: dok³adny opis zdarzenia,
ewentualne miejsce w którym dosz³o do zdarzenia, listê
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ewentualnych wiadków zdarzenia, imiê, nazwisko, adres
oraz w³asnorêczny podpis osoby zg³aszaj¹cej protest.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w przebiegu wyborów, w stopniu mog¹cym mieæ
wp³yw na frekwencjê w wyborach b¹d na wynik g³osowania,
Miejska Komisja Wyborcza, w zale¿noci od skali naruszeñ,
decyduje o uniewa¿nieniu wyborów w danym Okrêgu Wyborczym lub we wszystkich Okrêgach Wyborczych.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§22. 1. Okrêgowe Komisje Wyborcze ulegaj¹ rozwi¹zaniu z chwil¹ og³oszenia wyników wyborów do Rady.
2. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwi¹zaniu z chwil¹
wyboru Przewodnicz¹cego Rady I lub kolejnej kadencji.

§20. 1. W przypadku gdy Okrêg Wyborczy nie jest reprezentowany przez okrelon¹ w Ordynacji liczbê radnych, Rada
mo¿e og³osiæ wybory uzupe³niaj¹ce na zasadach okrelonych
w Ordynacji.

3. I sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje w ci¹gu 14 dni od
daty uprawomocnienia siê wyników wyborów do Rady
i prowadzi do czasu wy³onienia nowego Przewodnicz¹cego
Rady, Przewodnicz¹cy Rady ustêpuj¹cej kadencji.

2. Wyborów uzupe³niaj¹cych nie og³asza siê w przypadku, gdy do koñca kadencji Rady pozosta³o nie wiêcej ni¿ 6
miesiêcy.

4. W przypadku gdy zwo³anie i prowadzenie sesji przez
Przewodnicz¹cego Rady ustêpuj¹cej kadencji nie jest mo¿liwe, sesja jest zwo³ywana i prowadzona przez Przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Wyborczej, a w dalszej kolejnoci przez
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £ob¿enicy.

§21. 1. Miejska Komisja Wyborcza od 6 do 9 dni po
wyborach, na podstawie protoko³ów Okrêgowej Komisji Wyborczych og³asza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów.
2. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 30 dni od daty jej og³oszenia.
3. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych o których mowa
w §20, ust. 1, wyniki wyborów wchodz¹ w ¿ycie z dniem
og³oszenia.

§23. 1. Zmiany Ordynacji dokonywane s¹ w trybie jej
nadania.
2. O dokonanie zmian w Ordynacji Rada mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej w £ob¿enicy.
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4517
UCHWA£A Nr XXXIX/484/05 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 25 padziernika 2005r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. 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), w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004
r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 717
oraz 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) Rada Miasta Pi³y uchwala: Regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a.
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1;
3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego;
4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê;
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka;
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

DODATEK MOTYWACYJNY
§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) 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.
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
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.
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych;
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych;
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y;
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d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form
aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli;

stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych
podnosz¹cych jakoæ pracy szko³y;

1) dla dyrektora - Prezydent Miasta Pi³y, po zasiêgniêciu
opinii zwi¹zków zawodowych;

f) organizacja zajêæ ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ
opiekuñczych, wychowawczych wynikaj¹cych z potrzeb
i zainteresowañ uczniów.

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt
2 i 3 dyrektor szko³y, w porozumieniu z Prezydentem
Miasta Pi³y i zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych.

§4. 1. Za podstawê wyliczenia dodatku motywacyjnego
przyjmuje siê:

§6. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny za:

1) 7% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela dla
nauczycieli, mno¿¹c tê kwotê przez iloæ zatrudnionych
nauczycieli w przeliczeniu na pe³ne etaty (bez stanowisk
kierowniczych);

1) wychowawstwo klasy - w wysokoúci 5% (przy za³o¿eniu,
¿e nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze co najmniej
1/2 etatu),

2) 35% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2.

Dodatek motywacyjny przyznaje siê do wysokoci:

1) nauczycielowi do 25%;
2) dyrektorowi do 50%;
wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
danego roku szkolnego.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej etatu,
w wysokoci ustalonej przez dyrektora.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa
w §3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Prezydent
Miasta Pi³y, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych,
6. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w §3 nie
przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze.
DODATEK FUNKCYJNY
§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi - w wysokoci do 50%;
2) wicedyrektorowi-w wysokoci do 30%;

2) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci do 20%,
3) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci 3% (z wy³¹czeniem
lipca i sierpnia ka¿dego roku) redniego wynagrodzenia
nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, uwzglêdniaj¹c zakres oraz z³o¿onoæ zadañ oraz
warunki ich realizacji, ustala Prezydent Miasta Pi³y, a dodatki
funkcyjne o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 przyznaje dyrektor
szko³y.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §5 ust. 1 i 2 oraz w §6 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 pierwsze go dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy, 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.
3. Dodatki funkcyjne okrelone w §6 ust. 1 pkt 1 i 3 nie
przys³uguj¹ dyrektorom i nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 oraz
w §6 ust. 1 przyznaje siê na okres roku szkolnego.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§8. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia warunkach, okrelonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:

3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego

1) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,

3) kierownikowi- w wysokoci do 15%;
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2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.

2) 0,2% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.

§9. 1. Dodatek za warunki pracy w wysokoci do 10%
redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, z uwzglêdnieniem
warunków, o których mowa w §8 regulaminu ustala dla
nauczyciela dyrektor.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹
charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
dyrektora uzale¿nione jest w szczególnoci od:

2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
3. Dodatek za warunki pracy nie przys³uguje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§10. 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.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ 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 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

1) posiadania dobrej oceny pracy;
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody, dodatku
motywacyjnego przez co najmniej 12 miesiêcy.
3. Nagroda nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 50% wynagrodzenia
zasadniczego.
3.

Nagrody nauczycielom przyznaje:

1) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1- dyrektor po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych, oraz po spe³nieniu przez nauczyciela warunków
okrelonych w §12 ust. 2-4;
2) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Prezydent
Miasta Pi³y po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych,
oraz po spe³nieniu przez nauczyciela warunków okrelonych w §12 ust. 2-5.
§12. 1. Ustala siê nagrody Prezydenta Miasta Pi³y dla
pracowników pedagogicznych szkó³:
- I stopnia - 100% p³acy zasadniczej nauczyciela dyplomowanego;
- II stopnia - 75% p³acy zasadniczej nauczyciela dyplomowanego.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielom za:
1) wyró¿niaj¹ce wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej w szczególnoci za:
a) podejmowanie dzia³alnoci innowacyjnej i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
b) osi¹ganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu,
poprzez zakwalifikowanie uczniów do udzia³u w zawodach rejonowych, okrêgowych i centralnych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajmowanie przez
uczniów znacz¹cych miejsc w konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach rejonowych, okrêgowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich;

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.

c) osi¹gniêcia w pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami
maj¹cymi trudnoci w nauce, a tak¿e w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo;

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

d) przygotowanie i organizowanie uroczystoci szkolnych
lub o szerszym wymiarze;

§11. 1. rodki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokoci co najmniej 1%
planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, planuje
dyrektor szko³y w rocznym planie finansowym szko³y uwzglêdniaj¹c:
1) 0,8% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora;

e) organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjæ
uczniów na spektakle teatralne, koncerty itp.;
f) organizowanie imprez o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, wypoczynkowym, kulturalnym.
2) wyró¿niaj¹ce wyniki w pracy opiekuñczo-wychowawczej,
w szczególnoci za:
a) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej;
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b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu;
c) organizowanie wspó³pracy z organizacjami, rodzicami
i innymi podmiotami, w zakresie zapobiegania usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y.
3) inn¹ dzia³alnoæ, w szczególnoci polegaj¹ca na:
a) udzielaniu pomocy i wspieraniu m³odych nauczycieli,
podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela;
b) w³asnej pracy na rzecz szko³y w zakresie polepszenia
bazy materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym
celu;

Poz. 4517

10. Wnioski o nagrody opiniuje komisja w sk³adzie: 2
przedstawicieli Urzêdu Miasta, po jednym przedstawicielu
zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli. Nagroda
zostaje zaopiniowana pozytywnie, gdy uzyska akceptacjê
ponad po³owy sk³adu komisji bior¹cej udzia³ w posiedzeniu.
11. Nagrodê przyznaje Prezydent Miasta Pi³y w oparciu
o pozytywn¹ opiniê komisji.
12. Prezydent Miasta Pi³y mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznaæ nagrodê z w³asnej inicjatywy bez
zasiêgania opinii komisji, informuj¹c o tym komisjê na najbli¿szym posiedzeniu.

c) innych formach pracy na rzecz dzieci, m³odzie¿y, wspó³pracowników lub na rzecz szko³y;

13. Nagrody s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Pi³y mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.

d) udziale w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego.

14. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mo¿e sk³adaæ rada
pedagogiczna.

3. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

15. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y, bior¹c pod uwagê
opinie zwi¹zków zawodowych i rady pedagogicznej, o ile rada
sama z wnioskiem nie wyst¹pi³a.

4. Nagroda mo¿e byæ przyznana, je¿eli nauczyciel spe³nia wybrane kryteria okrelone w ka¿dym z punktów od 1 do
3.
5. Nauczycielom pe³ni¹cym funkcjê kierownicz¹ mo¿e
byæ przyznana nagroda równie¿ za:
a) wzorowe prowadzenie placówki;
b) szczególnie gospodarne dysponowanie rodkami okrelonymi w rocznym planie finansowym;
c) poza statutow¹ dzia³alnoæ prospo³eczn¹;
d) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych - wykorzystywanych na uzupe³nienie bazy materialnej;
e) szczególn¹ dba³oæ o powierzony obiekt owiatowy
wraz z maj¹tkiem ruchowym.
6. Komisja opiniuj¹ca wnioski o nagrody obraduje
w takim terminie, aby uroczystoæ wrêczenia nagród zbiega³a
siê z Dniem Edukacji Narodowej.
7. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y i dyrektora
szko³y winny byæ sk³adane do 30 wrzenia danego roku na
druku stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
8. Z wnioskiem o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y mog¹
wystêpowaæ:
1) w stosunku do nauczycieli bêd¹cych dyrektorami: w imieniu organu prowadz¹cego Naczelnik Wydzia³u Owiaty;
2) w stosunku do pozosta³ych nauczycieli - dyrektorzy szkó³.
9. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y, rejestrowane s¹ w Wydziale Owiaty Urzêdu Miasta Pi³y.

16. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi
z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych.
17. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹
uzasadnienia.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§14. Traci moc: Uchwa³a Nr XXVI/307/2004 Rady Miasta
Pi³y z dnia 26 padziernika 2004 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
okrelenie warunków wyp³aty innych sk³adników wynagrodzenia (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 grudnia 2004 r., Nr 173, poz. 3723).
§15. Uchwa³a obowi¹zuje od 1 stycznia 2006 r. do 31
grudnia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Zapisy treci Regulaminu uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi w dniu 16.09.2005 r.
1) Szymon Frydrych - Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Pile
2) Maria Sobczyñska - przedstawiciel Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ. Pracowników Owiaty w Pile
3) Beata Szyperska - przedstawiciel Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ Pracowników Owiaty w Pile
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4518
UCHWA£A Nr XXXII/558/2005 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 padziernika 2005 r.
w sprawie okrelenia na 2006 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ osobow¹ na terenie gminy Jarocin
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 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2088 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co
nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

§1. Ustala siê, ¿e liczba przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ osobow¹ na rok 2006 na terenie gminy Jarocin, wynosi
5.

4519
Uchwa³a Nr XXVI/220/05 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw oraz wysokoci dodatku mieszkaniowego
i szczegó³owych zasad jego przyznawania i wyp³acania.
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 90 poz. 844, Nr 203 poz. 1966,
Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845,
z 2005 r. Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 179 poz. 1487)
Rada Gminy W¹growiec uchwala:
POSTANOWIENIA WSTÊPNE
§1. 1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw
oraz wysokoæ dodatku mieszkaniowego i szczegó³owe zasa-

dy jego przyznawania i wyp³acania, zwany dalej Regulaminem.
2.

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:

a) szkole - rozumie siê przez to gimnazjum, szko³ê podstawow¹ i przedszkole prowadzone przez Gminê W¹growiec.
b) nauczycielach - rozumie siê prze to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szko³ach
c) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112 z póniejszymi zmianami).
d) wynagrodzeniu - rozumie siê wynagrodzenie nauczyciela
sta¿ysty z pozosta³ymi kwalifikacjami okrelone w rozpo-
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rz¹dzeniu 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.)
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§2. 1. Dodatek za wys³ugê lat jest naliczany zgodnie z art.
33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela i §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje po przepracowaniu trzech lat, w czwartym roku pracy zostanie wyp³acony
w wysokoci 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Za ka¿dy kolejny rok pracy dodatek wzrasta o 1% i nie mo¿e
przekroczyæ 20%.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK MOTYWACYJNY
§3. 1. Tworzy siê fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, który stanowi do 1% planowanego
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej szko³y.
2. Funduszami na dodatki motywacyjne dysponuje i je
przyznaje dyrektor szko³y a w stosunku do dyrektora placówki
Wójt Gminy W¹growiec.
3. Minimalna wysokoæ dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela wynosi min. 10% rodków posiadanych przez
szko³ê na dodatki motywacyjne.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê nauczycielowi na
okres 6-ciu miesiêcy - od 1 wrzenia do 28 lutego i od 1 marca
do 31 sierpnia, nie d³u¿ej ni¿ na jeden rok szkolny.
§4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom:

placówki oraz planu pracy szko³y, posiada, co najmniej dobr¹
ocenê pracy lub pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego
a ponadto spe³nia niektóre z ni¿ej wymienionych kryteriów:
1) posiada osi¹gniêcia dydaktyczne
a) jest wzorem dla innych pod wzglêdem przestrzegania
i wype³niania podstawowych obowi¹zków,
b) uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktycznej (zmierzone),
c) jego absolwenci odnosz¹ sukcesy w dalszej ich edukacji, trwale siê powtarzaj¹ce,
d) doprowadza ucznia/ów/ do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych w skali miêdzyszkolnej,
e) wzorowo dba o powierzony mu sprzêt, pomoce dydaktyczne i naukowe, klasê - pracowniê, wykonuje,
gromadzi i wykorzystuje rodki dydaktyczne, systematycznie bogaci warsztat pracy,
f) inicjuje i organizuje zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne
dla uczniów zdolnych i maj¹cych niepowodzenia szkolne,
g) prowadzi atrakcyjne zajêcia dydaktyczne,
h) modyfikuje gotowe wzory edukacji ucznia, przystosowuje je do specyfiki rodowiska, placówki i klasy,
i)

opracowuje i wdra¿a z sukcesem pedagogicznym w³asne programy autorskie lub nowatorskie rozwi¹zania
metodyczne,

j)

indywidualizuje proces kszta³cenia, stosuje ró¿norodne formy sprawdzenia umiejêtnoci (wiadomoci)
uczniów,

k) systematycznie ocenia umiejêtnoci ucznia z uwzglêdnieniem jawnoci, uzasadnienia i obiektywizmu oceny,
l)

doskonali i podnosi poziom wiedzy merytorycznej
i metodycznej poprzez udzia³ w ró¿nych formach
doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje wspomagaj¹ce szko³ê,

³)

poznaje nowoci wydawnicze z literatury przedmiotowej i pedagogicznej,

1) po przepracowaniu dwóch lat w szkole
2) nauczyciel zatrudniony na min. 1/2 etatu (proporcjonalnie).
§5. 1. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom w przypadku:
1) usprawiedliwionej nieprzerwanej nieobecnoci w pracy
powy¿ej 2-ch miesiêcy,
2) na³o¿enia kary upomnienia, nagany,
3) nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
4) przebywanie na urlopie na poratowanie zdrowia.
2. Utrata prawa do dodatku motywacyjnego nastêpuje
od pierwszego dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o zdarzenie okrelone w ust. 1.
§6. 1. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ ka¿dy nauczyciel, który posiada szczególne osi¹gniêcia w zakresie
nauczania, wychowania, opieki nad uczniami, wykonuj¹cy
inne zajêcia i czynnoci przekraczaj¹ce zadania statutowe

m) prowadzi lekcje otwarte dla zespo³ów przedmiotowo metodycznego, rodziców.
2) posiada osi¹gniêcia wychowawcze:
a) wzorowo wype³nia obowi¹zki wychowawcy klasy,
przekszta³ca zespó³ klasowy w grupê samowychowania i samorz¹dnoci,
b) powiêca uczniom dodatkowy czas organizuj¹c
z w³asnej inicjatywy atrakcyjne zajêcia pozalekcyjne,
sytuacje wychowawcze: imprezy, aktywne formy wypoczynku, wycieczki, biwaki, spotkania z ciekawymi
ludmi itd.
c) owocnie wspó³pracuje z rodzicami uczniów,
d) inicjuje i opiekuje siê ró¿nymi projektami uczniowskimi: gazetki szkolne, kabaret, teatrzyk, zespó³,...itd.
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e) jego zespó³ klasowy uzyskuje wysokie lokaty w ogólnoszkolnych konkursach, wspó³zawodnictwach,
f) jest popularny i lubiany przez uczniów i rodziców, jest
autorytetem w placówce.
3) posiada osi¹gniêcia opiekuñcze:
a) organizuje uczniom aktywny wypoczynek w czasie
przerw ródlekcyjnych i miêdzylekcyjnych,
b) dba o higienê pracy umys³owej ucznia przez punktualne rozpoczynanie zajêæ, równomierne rozk³adanie
materia³u do powtórzeñ, sprawdzianów, oceny,
pamiêta o tym, by nie obci¹¿aæ ucznia prac¹ w czasie
ferii i przerw wi¹tecznych
c) otacza opiek¹ dzieci w rodzin zagro¿onych patologi¹
i patologicznych
4) posiada osi¹gniêcia inne:
a) jakoæ wiadczonej pracy zwi¹zanej ze stanowiskiem
kierowniczym,
b) podejmuje siê prac organizacyjnych w Radzie Pedagogicznej i innych organizacjach spo³eczno - zawodowych,
c) opiekuje siê i organizuje atrakcyjn¹ pracê Samorz¹du
Uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich,
d) pozyskuje przez swoje dzia³ania i kontakty sponsorów
wiadcz¹cych pomoc na rzecz szko³y,
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5. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób naliczania dodatku
funkcyjnego dyrektorowi placówki: Do podstawy, stanowi¹cej
50% wynagrodzenia dolicza siê 5% wynagrodzenia za oddzia³
przeliczeniowy (iloæ uczniów w szkole: 24) + oddz. 0 oraz
5% wynagrodzenia w wypadku nie zatrudniania zastêpcy
dyrektora, sekretarza szko³y i pedagoga. Liczbê do 0,49 pomija siê a od 0,50 zaokr¹gla siê do 1.
6. Wicedyrektor otrzymuje 60% dodatku funkcyjnego
dyrektora.
§8. Opiekun sta¿u otrzyma dodatek funkcyjny w wysokoci 5% wynagrodzenia, miesiêcznie, za okres sprawowania
opieki nad nauczycielem sta¿yst¹ i nauczycielem kontraktowym.
§9. 1.Dodatek za powierzenie wychowawstwa klasy przyznaje dyrektor placówki
2. Dodatek za wychowawstwo klasy przys³uguje
ka¿demu nauczycielowi, któremu dyrektor takie obowi¹zki
powierzy³.
3. Dodatkiem objête s¹ wszystkie klasy (oddzia³y) gimnazjum I÷III, szko³y podstawowej I÷VI, 0 i przedszkola.
4. Wyp³acanie dodatku za wychowawstwo zostanie
wstrzymane nauczycielowi, który:
1) przebywa na urlopie bezp³atnym po wy¿ej 3 dni (1/30 za
ka¿dy dzieñ)
2) przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia

e) inicjuje i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu imprez dla szko³y i rodowiska,

3) przebywa na zwolnieniu lekarskim powy¿ej 30 dni kalendarzowych

f) prawid³owo prowadzi dokumentacjê szkoln¹ w tym
pedagogiczn¹,

5. Wysokoæ dodatku dla wychowawców klasy w gimnazjum uzale¿niona jest od iloci uczniów w klasie:

g) rzetelnie i terminowo wywi¹zuje siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków
2. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³at wynagrodzenia.
DODATEK FUNKCYJNY
§7. 1. Do otrzymania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono stanowisko oraz funkcjê:
1) dyrektora szko³y
2) wicedyrektora szko³y
3) opiekuna sta¿u
4) wychowawcy klasy (oddzia³u)
5) doradcy metodycznego - konsultanta
2. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na rok szkolny od 1 wrzenia do 31 sierpnia.
3. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkó³ przyznaje Wójt
Gminy W¹growiec, nauczycielom, którym przydzielono funkcje kierownicze - dyrektor placówki.
4. Dodatek jest przyznawany równie¿ nauczycielowi wyznaczonemu do pe³nienia funkcji dyrektora w zastêpstwie (na
czas pe³nienia tych obowi¹zków).

1) do 10 uczniów - 3%
2) od 11 do 15 uczniów - 4%
3) od 16 do 20 uczniów - 5%
4) od 21 do 25 uczniów - 6%
3) od 26 uczniów - 7%
wynagrodzenia
6. Wysokoæ dodatku dla wychowawców klasy w szkole
podstawowej uzale¿niona jest od iloci uczniów w klasie:
1) do 10 uczniów - 3%
2) od 11 do 20 uczniów - 3,5%
3) od 21 do 25 uczniów - 4,5%
4) od 26 do 30 uczniów - 5,5%
5) od 31 uczniów - 6%
wynagrodzenia
7. Wysokoæ dodatku dla wychowawcy oddzia³u w przedszkolu, wychowawcy 0 i wychowawcy klas I-III uzale¿niona
jest od iloci wychowanków w oddziale:
1) do 10 wychowanków - 3,9%
2) od 11 do 20 wychowanków - 4,5%
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3) od 21 do 25 wychowanków - 5,2%
4) od 26 wychowanków - 6%
wynagrodzenia
§10. 1. Doradca metodyczny - konsultant mo¿e otrzymaæ
dodatek w wysokoci do 30% wynagrodzenia.
2. Zadania doradcy metodycznego mog¹ byæ realizowane przez nauczyciela w ramach stosunku pracy w placówce,
w której doradca jest zatrudniony, z prawem do obni¿enia
wysokoci obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktyczno - wychowawczych, nie wiêkszym ni¿ o 2/3 tego wymiaru,
3. Dodatek jest wstrzymany (nie wyp³acany), gdy:
1) nauczyciel przebywa na urlopie bezp³atnym powy¿ej 3 dni
(1/30 za ka¿dy dzieñ),
2) urlopie dla poratowania zdrowia,
3) zwolnieniu lekarskim ci¹g³ym powy¿ej 30 dni kalendarzowych,
4) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
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mo¿e otrzymaæ zwrot kosztów przejazdu w³asnym samochodem.
4) Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje
nauczycielom za czas faktycznie wykonywanej pracy,
z któr¹ dodatek jest zwi¹zany.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw.
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego
oraz za dni usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem:

4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
powierzenia stanowiska uprawniaj¹cego do dodatku. Je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca, to dodatek przys³uguje proporcjonalnie - 1/30 za dzieñ. Nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko uprawniaj¹ce do dodatku na
czas okrelony, traci prawo do dodatku z up³ywem tego
okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania - od tego dnia.

1) zwolnienia od pracy na 2 dni w/z wychowywaniem
dziecka w wieku do 14 lat

5. Dodatki wyp³acane s¹ z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia. Je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o
w ci¹gu miesi¹ca to dodatek wyp³aca siê w terminie wyp³aty
najbli¿szego wynagrodzenia.

4) lubu pracownika, urodzeniem dziecka, zgonem i pogrzebem - 2 dni

DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§11. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych lub uci¹¿liwych dla zdrowia
warunkach okrelonych w §8 i 9 rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ dodatku wynosi:
1) Trudne warunki pracy - 15% wynagrodzenia
2) Uci¹¿liwe warunki pracy - 20% wynagrodzenia
3. Trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy mog¹ siê wi¹zaæ
z nauczaniem indywidualnym, w zwi¹zku z tym:
1) Dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadz¹cym okrela iloci godzin nauczania indywidualnego na
podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2) Nauczyciel realizuj¹cy nauczanie indywidualne w ramach
swego pensum nie otrzyma wynagrodzenia odrêbnego,
ponad pensum - godziny ponadwymiarowe. W innych
przypadkach na podstawie umowy o pracê.
3) Nauczycielowi realizuj¹cemu nauczanie indywidualne poza
miejscowoci¹, w której znajduje siê szko³a i mieszka
uczeñ nauczany indywidualnie, mo¿e otrzymaæ zwrot kosztów przejazdu najtañszym rodkiem komunikacji publicznej. W przypadku braku takiej komunikacji nauczyciel

2) obowi¹zkowego badania lekarskiego i szczepieñ
ochronnych
3) krwiodawcy w zwi¹zku z oddaniem krwi w czasie
oznaczonym przez stacje krwiodawstwa,

5) lubu dziecka, zgonu i pogrzebu  1 dzieñ
6) wezwania do s¹du w sprawach placówki.
2. 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 wycieczki lub na imprezy,
2) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹cego d³u¿ej ni¿ tydzieñ, traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy
lub dni ustawowo wolne od pracy - za podstawê ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelonych w art. 42 ust.
3. ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
z do³u.
5. Godziny zastêpstw doranych mo¿na przydzieliæ nauczycielowi w szko³ach, w których wietlica nie jest w stanie
zapewniæ opieki nad uczniami.
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DODATEK MIESZKANIOWY
§13. Ustala siê zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
1) Prawo do otrzymania dodatku mieszkaniowego maj¹
nauczyciele, posiadaj¹cy kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnieni w szko³ach na wsiach
Gminy W¹growiec i miejscowociach do 5 tys. mieszkañców, zatrudnieni na czas nieokrelony.
2) Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu tytu³ prawny do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego (wspólnoæ maj¹tkowa - umowa
najmu, umowa podnajmu, w³asnoæ).
3) Wysokoæ dodatku uzale¿niona jest od liczby cz³onków
rodziny nauczyciela, zameldowanych i przebywaj¹cych
z nim na sta³e. Do cz³onków rodziny nauczyciela zalicza
siê:
a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodów lub który jest nauczycielem
b) dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu
ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 rok ¿ycia
c) niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia
26 roku ¿ycia,
d) rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a dochodów
4) Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek.

5) Ustala siê sposób naliczania dodatku mieszkaniowego
(miesiêcznie):
a) 4% - dla 1osoby
b) 6% - dla 2 osób
c) 8% - dla 3 osób
a) 10% - dla 4 i wiêcej osób
wynagrodzenia
Kwotê do 0,49 z³ pomija siê a od 0,50 z³ zaokr¹gla siê do
pe³nego z³otego.
6) Dodatek przyznaje dyrektor placówki (dyrektorowi - organ
prowadz¹cy) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
7) Dodatek nie przys³uguje (jest wstrzymany), gdy:
-

pobieraj¹cy dodatek przebywa na urlopie bezp³atnym,

-

pobieraj¹cy dodatek przeszed³ na emeryturê lub rentê.

8) Dodatek mieszkaniowy jest wyp³acany z do³u.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec i Dyrektorom szkó³ i przedszkoli.
§15. Traci moc Uchwa³a nr XIX/166/04 Rady Gminy
w W¹growcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owego sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i doranych zastêpstw oraz wysokoci dodatku mieszkaniowego i szczegó³owych zasad jego przyznawania i wyp³acania
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 20 poz.493).
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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UCHWA£A Nr XXIX/238/2005 RADY MIEJSKIEJ W UJCIU
z dnia 8 listopada 2005 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych
Gminy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
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,
Nr 167 poz. 1759 z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)
art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391,
Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.
1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264,
Nr 123 poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005
r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Ujciu
uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale w XXIII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujciu
z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa, udzielana innych
ulg w sp³acie tych nale¿noci oraz wskazania organów do
tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 44 poz.
1377) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
§1.

otrzymuje brzmienie:

,,§1. 1. Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy Ujcie
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty tych nale¿noci
zwanych dalej wierzytelnociami wobec osób fizycznych,

osób prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej - zwanych dalej ,,d³u¿nikami.
2. Pomoc dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y jest
pomoc¹ de minimis, a jej udzielanie nastêpuje zgodnie
z warunkami okrelonymi w rozporz¹dzeniu KE Nr 69/2001
z dnia 12 stycznia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz.U. WE L 10 z 13.01.2001 r.).
3. Uchwa³y nie stosuje siê do podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹, którzy w okresie 3 kolejnych lat
uzyskali pomoc de minimis, której wartoæ ³¹cznie
z pomoc¹ udzielan¹ na podstawie mniejszej uchwa³y
przekracza kwotê 100 tys. euro brutto.
4. Ilekroæ w mniejszej uchwale jest mowa o wierzytelnocirozumie siê przez to nale¿noæ pieniê¿n¹, o której umowa
w ust. 1, przypadaj¹ca od jednego d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿noci
wed³ug stanu na dzieñ rozstrzygniêcia, a je¿eli nale¿noæ
g³ówna zosta³a zap³acona a pozosta³y do zap³aty odsetki
i koszty- sumê tych nale¿noci ubocznych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ujcia.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ujciu
() in¿. Jerzy Koma
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UCHWA£A Nr XXIX/240/2005 RADY MIEJSKIEJ W UJCIU
z dnia 8 listopada 2005 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1519, Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457), art.81 w zwi¹zku z art.
77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, Dz.U.
z 2004 roku Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390) Rada Miejska
w Ujciu uchwala co nastêpuje:

3. £¹czn¹ kwotê dotacji w danym roku bud¿etowym
okrela ka¿dorazowa uchwa³a bud¿etowa.

§1. Uchwa³a okrela zasady udzielania z bud¿etu gminy
i miasta Ujcie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dotacji  rozumie siê przez to dotacjê celow¹ na dofinansowywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
2) zabytku  rozumie siê przez to zabytek zdefiniowany w art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami , znajduj¹cy siê na obszarze gminy
Ujcie, wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
3) gminie  rozumie siê przez to Gminê Ujcie.
§3. 1. Z bud¿etu Gminy mo¿e byæ udzielona dotacja na
dofinansowanie:
1) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które
zostan¹ przeprowadzone w roku z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku o udzielenie dotacji lub w roku nastêpuj¹cym po roku z³o¿enia tego wniosku,
2) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zosta³y przeprowadzone w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku
o udzielnie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, okrelonych w pozwoleniu
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§4. Dotacja mo¿e byæ udzielona ka¿demu, kto jest w³acicielem lub posiadaczem zabytku.
§5. 1. Dotacja mo¿e obejmowaæ nak³ady konieczne na:
1) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badañ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;
6) sporz¹dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnêtrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacjê konstrukcyjn¹ czêci sk³adowych zabytku lub
ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowania
tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie, z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynale¿noci zabytku, je¿eli
odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji
tej przynale¿noci;
11) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym ocie¿nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiêby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne, wykonane z drewna czêci sk³adowe i przynale¿noci;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupe³nianie narysów ziemnych dzie³ architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o w³asnych formach krajobrazowych;
15) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych,
oryginalnych elementów zabytkowego uk³adu parku lub
ogrodu;
16) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych,
niezbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
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Dotacja nie mo¿e zostaæ udzielona:

1) je¿eli nak³ady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% s¹ finansowane
z dotacji pochodz¹cych z innych róde³,
2) je¿eli ³¹czna kwota dotacji udzielonych przez Gminê i inne
uprawnione podmioty przekroczy³aby wysokoæ 100%
nak³adów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w czêci przekraczaj¹cej
100% tych nak³adów.
§6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji sk³ada siê Burmistrzowi Ujcia do 31 padziernika ka¿dego roku. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac lub robót w roku z³o¿enia wniosku lub w roku nastêpuj¹cym po roku z³o¿enia wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku;

7) wykaz faktur i rachunków, które zosta³y op³acone w ca³oci lub czêci ze rodków pochodz¹cych z dotacji, ze
wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu
i wysokoci wydatków;
8) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów oraz o wysokoci przyznanych rodków.
4. Termin, o którym mowa w ustêpie 1 zdanie pierwsze,
nie ma zastosowania w przypadku wyst¹pienia w trakcie roku
zdarzenia losowego powoduj¹cego uszczerbek wartoci
zabytku.
§7. Dotacje planuje w bud¿ecie Rada Miejska w Ujciu na
podstawie projektu przed³o¿onego przez Burmistrza Ujcia.
§8. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy
okrelaj¹cej w szczególnoci:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokoæ udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej p³atnoci;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

3) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji;

4) pouczenie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej
dotacji;

4) pozwolenie na budowê, je¿eli prace wymagaj¹ uzyskania
takiego pozwolenia;

5) zobowi¹zanie ubiegaj¹cego siê o dotacjê do poddania siê
pe³nej kontroli w zakresie nale¿ytego wykonania prac lub
robót, w tym udostêpniania niezbêdnej dokumentacji;

5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglêdnieniem cen zakupu
materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia;
6) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów i stopniu ich realizacji.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty
przeprowadzone w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia
wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku;
3) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budowê, je¿eli prace wymagaj¹ uzyskania
takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglêdnieniem kosztów zakupu materia³ów;
6) protokó³ odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;

6) zasady zwrotu niewykorzystanej czêci dotacji lub dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
§9. 1. Podmiot, który uzyska³ dotacjê, jest zobowi¹zany
do przedstawienia Burmistrzowi Ujcia, zgodnie z umow¹,
rozliczenia dotacji pod wzglêdem rzeczowym i finansowym.
Podstaw¹ rozliczenia dotacji s¹ dokumenty, o których mowa
w §6 ustêp 3 pkt 5-7, które wnioskodawca, po przeprowadzeniu prac objêtych umow¹, przekazuje Burmistrzowi Ujcia.
2. Podmiot, który uzyska³ dotacjê jest zobowi¹zany do
udostêpnienia Burmistrzowi Ujcia wgl¹du do dokumentacji
finansowej i ksiêgowej zwi¹zanej z realizacj¹ przeprowadzonych prac lub robót sfinansowanych ze rodków pochodz¹cych z dotacji.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Ujcia.
§11. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Ujciu.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ujciu
() in¿. Jerzy Koma
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIX240/2005
Rady Miejskiej w Ujciu
z dnia 8 listopada 2005 roku.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU
I. Informacje o wnioskodawcy:
1) IMIÊ I NAZWISKO/NAZWA

2) ADRES/SIEDZIBA

.......

3) NR NIP

...

...
4) DANE DOTYCZ¥CE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
(forma prawna, nazwa i nr rejestru, data wpisu do rejestru, nr REGON, osoby upowa¿nione zgodnie z danymi rejestrowymi
do reprezentowania wnioskodawcy)
...
...
..
..

5) BANK I NR KONTA WNIOSKODAWCY

..

..

6) TYTU£ DO W£ADANIA ZABYTKIEM

...

..
II. Informacje o zabytku:
1) NAZWA ZABYTKU I JEGO KRÓTKI OPIS (pochodzenie, stan ogólny)
..........................................................................................................................................
...
...
...
2) DOK£ADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA
...
...
..
3) DANE O ZABYTKU (nr w rejestrze zabytków oraz data wpisu do rejestru)
...
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III. Informacje o uzyskanych przez wnioskodawcê pozwoleniach:
1) POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU
(organ wydaj¹cy zezwolenie, data wydania i nr zezwolenia)
...
...
2) POZWOLENIE NA BUDOWÊ
(organ wydaj¹cy zezwolenie, data wydania i nr zezwolenia)
...
IV. Informacje o pracach lub robotach:
(opis prac lub robót planowanych lub/i przeprowadzonych, wskazanie terminu ich realizacji, uzasadnienie celowoci prac lub
robót)
...
...
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
V. Informacje o przewidywanych kosztach realizacji prac lub robót oraz ród³ach ich sfinansowania
1) KWOTA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT - OGÓ£EM
...
...
(s³ownie)
2) KWOTA DOTACJI Z BUD¯ETU GMINY UJCIE, O KTÓR¥ UBIEGA SIÊ WNIOSKODAWCA I JEJ ZAKRES RZECZOWY
...

(s³ownie)

...
...
...

(zakres rzeczowy)
3) UDZIA£ RODKÓW W£ASNYCH

..
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...
..

(s³ownie)

...
...

...
(zakres rzeczowy)
4) UDZIA£ INNYCH RODKÓW (np. pozyskanych z bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego- wymieniæ
ka¿de ród³o z podaniem kwoty i zakresu rzeczowego)
a)

...
...

b)

..
...

c)
...
...
VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy sk³adaniu wniosku (za³¹czników):
(je¿eli wnioskodawca do³¹cza dany za³¹cznik wpisuje w wolne wyraz tak,
w przeciwnym wypadku wyraz nie)
1) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków:

2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku:

3) decyzja w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹ca na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ przedmiotem
dotacji:
....
4) pozwolenie na budowê, je¿eli prace wymagaj¹ uzyskania takiego pozwolenia:

5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzglêdnieniem kosztów zakupu materia³ów:
.
6) protokó³ odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac:
.
7) wykaz faktur i rachunków, które zosta³y op³acone w ca³oci lub w czêci ze rodków pochodz¹cych z dotacji, ze wskazaniem
wystawcy, daty wystawienia i numeru faktury lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokoci wydatków:

8) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów:
(data z³o¿enia, o jak¹ kwotê, do jakiego podmiotu, kiedy i jaka odpowied, w tym
wysokoæ przyznanych rodków)
.
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W przypadku stwierdzenia, ze we wniosku podano nieprawdziwe dane Gmina Ujcie zastrzega sobie prawo do ¿¹dania zwrotu
przyznanych rodków.
VII. Podpisy
W przypadku otrzymania dotacji zobowi¹zujê siê do wydatkowania przyznanych rodków na realizacjê wskazanego zadania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177)

(podpis wnioskodawcy lub osób reprezentuj¹cych wnioskodawców)

...

4522
UCHWA£A Nr 283/XXXV/05 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Wieleñ na 2006 rok
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) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a oraz art. 54
ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz.
1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 167,
poz. 1397, Nr 179, poz. 1487), w uzgodnieniu ze zwi¹zkami
zawodowymi Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co nastêpuje:
§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szko³ach, przedszkolach prowadzonych przez Gminê Wieleñ, zwany dalej
Regulaminem, okrela :
1) wysokoæ stawek dodatków : za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw;
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy;

4) wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania
w 2006 roku.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê, przedszkole lub
placówkê owiatow¹, albo zespó³ szkó³, przedszkoli i placówek prowadzone przez Gminê Wieleñ
2) pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê, b¹d 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.
4) rozporz¹dzenie MENiS - 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 wynagrodzenia za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181).
§3. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi:
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,
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2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
2. Przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych
okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat okrela
rozporz¹dzenie MENiS.
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. Dodatek ten przys³uguje równie¿ 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.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. 1. Nauczycielowi, w zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia MENiS.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ w realizowanym
procesie dydaktycznym, 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 lub sprawdzianów,
b) osi¹ganie przez uczniów sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;
2) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ wychowawczoopiekuñczych, a w szczególnoci:
a) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
b) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów oraz aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych
efektami w procesie kszta³cenia i wychowania, a w szczególnoci :
a) prowadzenie nauczania dwujêzycznego,
b) praca dydaktyczna w oparciu o program autorski,
c) wprowadzanie innych nowatorskich rozwi¹zañ programowych, organizacyjnych lub metodycznych
s³u¿¹cych podnoszeniu skutecznoci kszta³cenia i wychowania;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych szko³y, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci gminnych i szkolnych,

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach,
i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego i gminnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y,
f) wykonywanie prac zwi¹zanych z egzaminem zewnêtrznym w szkole;
5) szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków
zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ
szkolnych,
d) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków;
6) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych
z przyjêtych przez Gminê Wieleñ priorytetów w realizowanej lokalnej polityce owiatowej, okrelonych w programach rozwoju szkó³.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
od 3 do 6 miesiêcy, w wysokoci do 30% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, z zastrze¿eniem ust. 5.
5. Nauczycielowi mo¿e byæ przyznany odrêbny dodatek
motywacyjny za wykonywanie zadañ zleconych przez dyrektora, w tym za udzia³ w przeprowadzeniu egzaminów
zewnêtrznych.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora - Burmistrz Wielenia na
wniosek dyrektora Samorz¹dowej Administracji Owiatowej
w Wieleniu, w ramach posiadanych rodków.
7.

Dodatek motywacyjny wyp³acany jest z góry.

§5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y;
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
c) opiekuna sta¿u.
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2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego, z zastrze¿eniem ust. 3, okrela poni¿sza tabela:
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osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepe³nym
wymiarze godzin - wynagrodzenia zasadniczego, jakie
otrzymywa³by nauczyciel bêd¹c zatrudnionym w pe³nym
wymiarze godzin;

2/

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w wysokoci co
najmniej 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wynagrodzenie z tytu³u dodatków funkcyjnych wyp³aca siê miesiêcznie, ³¹cznie z wynagrodzeniem zasadniczym.
5. 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.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
przys³uguj¹ wszystkie dodatki.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o objêcie stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cej do
dodatku, a je¿eli objêcie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z koñcem miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres
sprawowania funkcji. Dotyczy to równie¿ wczeniejszego
odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.




9. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, a tak¿e 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.
10. W razie nieobecnoci dyrektora szko³y, dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szko³y, przys³uguje
wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego, nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
11. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Burmistrz, a dla nauczyciela - dyrektor szko³y.
§6. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za pracê w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach,
których wykaz okrelaj¹ odrêbne przepisy i wyp³acany jest
z do³u.
2. Wysokoæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - Burmistrz
Wielenia.
3. Z tytu³u pracy w warunkach trudnych przys³uguje
nauczycielom:
1) szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych  dodatek w wysokoci 5% stawki godzinowej za
ka¿d¹ godzinê,
2) prowadz¹cym zajêcia dwujêzycznie, poza nauczycielami
jêzyków obcych, w klasach dwujêzycznych - dodatek
w wysokoci 20% stawki godzinowej, za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê zajêæ,
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3) prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach (klasach)
- 10% oraz za prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego dokszta³cenia specjalnego
- 10% za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê zajêæ.
4. Z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
dodatek w wysokoci 5% stawki godzinowej za ka¿d¹ godzinê
przepracowan¹ w tych warunkach.
5. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych 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.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do obu dodatków.
7. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
8. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych
dla zdrowia dodatek przys³uguje w wysokoci:
1) 35 z³ miesiêcznie - przy pierwszym stopniu szkodliwoci;
2) 49 z³ miesiêcznie - przy drugim stopniu szkodliwoci;
3) 67 z³ miesiêcznie - przy trzecim stopniu szkodliwoci.
9. 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 wszystkich dodatków.
§7. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i za godzinê doranego zastêpstwa ustala siê dziel¹c sumê
stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatków za warunki pracy przez miesiêczn¹ liczbê
godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.

Poz. 4522

przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
siê lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. 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 liczbygodzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony 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.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§8. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród okrela odrêbna uchwa³a Rady
Miejskiej w Wieleniu.
§9. 1. Ustala siê nauczycielski dodatek mieszkaniowy
w wysokoci:
1) 10 z³ dla jednej osoby;
2) 11 z³ dla rodziny dwuosobowej;
3) 12 z³ dla rodziny trzyosobowej;
4) 13 z³ dla rodziny czteroosobowej i wiêkszej.
2. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³
dodatek jednemu z nich.
3. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i za godzinê doranego zastêpstwa realizowan¹ przez nauczyciela zatrudnionego w niepe³nym wymiarze ustala siê dziel¹c
sumê stawki wynagrodzenia zasadniczego, jakie otrzymywa³by nauczyciel bêd¹c zatrudnionym w pe³nym wymiarze
godzin, i dodatków za warunki pracy przez miesiêczn¹ liczbê
godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa
nauczyciela.

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

3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego 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.

1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw

5. Za cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 1 uwa¿a
siê nauczyciela i wspó³ma³¿onka oraz wspólnie z nimi
zamieszkuj¹ce dzieci i rodziców, pozostaj¹cych na ich wy³¹cznym utrzymaniu.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresach s³u¿by wojskowej; w przypadku
umowy na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej
ni¿ do koñca okresu, na który umowa by³a zawarta,
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4) korzystania z urlopu macierzyñskiego lub urlopu wychowawczego.
7. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
§10. Na wniosek dyrektora szko³y, a w stosunku do
dyrektorów szkó³ - na wniosek dyrektora Samorz¹dowej
Administracji Owiatowej w Wieleniu, Burmistrz Wielenia
- w ramach rodków przyznanych szkole - mo¿e podwy¿szyæ
minimalne wynagrodzenie zasadnicze w przypadku koniecznoci pozyskania nauczyciela o niezbêdnych do szko³y

kwalifikacjach lub wykonania zadañ znacz¹cych dla organizacji szko³y, jednak¿e nie wiêcej ni¿ o 300 z³.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wielenia.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2006r.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz

4523
UCHWA£A Nr XXXIX/242/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Skoki.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz art. 49 ust.
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami), Rada Miejska
Gminy Skoki postanawia:
§1. Uchwaliæ regulamin okrelaj¹cy: przyznawanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Skoki,
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/197/2000 Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 27.09.2000 r. w sprawie zasad wynagra-

dzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw, za wys³ugê lat oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
§4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Gminy Skoki
(-) Gra¿yna Szymkowiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

Poz. 4523

— 17282 —

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIX/242/2005
z dnia 17.11.2005 r.

REGULAMIN
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Skoki.
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia wstêpne

Dodatek motywacyjny

§1. 1. Regulamin niniejszy okrela wysokoæ i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wys³ugê lat,
szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doranych zastêpstw, wysokoæ dodatku
mieszkaniowego i szczegó³owe zasady jego przyznawania i
wyp³acania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli.
2.

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:

a) szkole  rozumie siê przez to gimnazjum, szko³ê podstawow¹, przedszkole dla których organem prowadz¹cym
jest Miasto i Gmina Skoki,
b) dyrektorze  rozumie siê przez to kierownika szko³y,
c) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szko³ach okrelonych w ust. 2 lit. a niniejszego
regulaminu,
d) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2003r. Nr
118 poz.1112 ze zmianami).
3. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³
i przedszkola.
4. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³
i przedszkola nie bêd¹cych nauczycielami.
§2. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
tabelê zaszeregowania dla nauczycieli okrela 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 wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181
z 2005r.)
2. W 2006 r. nie przewiduje siê rodków na podwy¿szenie minimalnych stawek wynagrodzenia okrelonych
w rozporz¹dzeniu Ministra w³aciwego do spraw owiaty
i wychowania.

§3. 1. Tworzy siê fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, który stanowi 4,0% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego w przeliczeniu na
etat nauczycielski.
2. Organem w³aciwym dla ustalenia wysokoci stawki
dodatku w stosunku do dyrektora szko³y, przedszkola jest
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, natomiast w stosunku do
nauczycieli  dyrektor szko³y.
3. Dodatek przyznany nauczycielowi nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 30% wynagrodzenia zasadniczego, a w uzasadnionych przypadkach wysokoæ dodatku mo¿e zostaæ podwy¿szona nie wiêcej ni¿ do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
w granicach funduszu.
4. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 m-cy i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.
§4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1. uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskanie przez uczniów ,z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2. jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

Poz. 4523

— 17283 —

d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ
szkolnych,

g) zapewnienie w miarê mo¿liwoci odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadañ dydaktycznych
i opiekuñczo  wychowawczych.

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,

§6. 1. Nauczyciel (dyrektor szko³y, przedszkola) traci prawo do dodatku w przypadku:

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3.

a) otrzymania kary upomnienia,
b) otrzymanie kary nagany,
c) nieusprawiedliwionego dnia nieobecnoci w pracy,

posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy

4. zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których mowa a art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,

d) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
e) usprawiedliwionej, nieprzerwanej nieobecnoci w pracy
powy¿ej 2 m-cy.
2. Utrata prawa do dodatku nastêpuje od 1 dnia m-ca,
nastêpuj¹cego po m-cu, w którym mia³o miejsce zdarzenie
okrelone u ust. 1.

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,

§7. Dodatek wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form
aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

ROZDZIA£ III

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych
szko³y
§5. Przy ustaleniu wysokoci dodatku dla dyrektora szko³y, oprócz powy¿szych brane s¹ pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria:
a) rzetelnoæ w realizowaniu podstawowych funkcji szko³y:
dydaktycznej i wychowawczej,
b) terminowoæ i prawid³owoæ wykonywania zadañ s³u¿bowych okrelonych w zakresie czynnoci obowi¹zkowych
i dodatkowych objêtych planem pracy lub doranie zleconych,
c) prawid³owoæ gospodarowania w wykorzystaniu rodków
finansowych okrelonych w planie finansowym szko³y,
d) koncepcja i realizacja planu rozwoju szko³y,
e) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej i samorz¹dnej pracy uczniów i wychowanków,
f) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadañ
i doskonaleniu zawodowym,
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§8. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono;
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y, albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
b) wychowawstwo klasy,
c) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego,
d) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u,
§9. Organem w³aciwym do ustalenia dodatku funkcyjnego w stosunku do dyrektora szko³y, przedszkola jest Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki, natomiast w stosunku do nauczycieli
 dyrektor placówki.
2. Dodatek przyznawany jest na rok szkolny od 1 wrzenia do 31 sierpnia
§10. Przy ustaleniu dodatku funkcyjnego dyrektora bierze
siê pod uwagê ³¹czn¹ liczbê oddzia³ów (grup), wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych
z funkcji kierowniczej oraz liczbê stanowisk kierowniczych
w szkole. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dyrektora okrela
poni¿sza tabela:






Dodatek funkcyjny
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2. Wicedyrektorowi przyznaje siê dodatek w granicach do
55% dodatku funkcyjnego dyrektora szko³y.
3. Kwota dodatku nauczyciela  wychowawcy klasy
i oddzia³u przedszkolnego wynosi 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
4. Kwota dodatku doradcy metodycznego wynosi 20%
miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego.
5. Kwota dodatku opiekuna sta¿u wynosi 1% miesiêcznej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
6. Nauczycielom za analizê i ocenê pisemnych prac
i zajêæ uczniowskich z j. polskiego, pocz¹wszy od 4 klasy
szko³y podstawowej ustala siê 1% miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
§11. 1. Dodatek przyznawany jest równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono obowi¹zki kierownicze okrelone
w §8 w zastêpstwie, na czas pe³nienia tej funkcji.
2. Otrzymywanie dodatku o którym mowa w §8 pkt a nie
w³¹cza prawa do otrzymania dodatków o których mowa w §8
pkt b do d.
§12. 1. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
powierzenia stanowiska uprawniaj¹cego do dodatku. Je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca, to dodatek przys³uguje proporcjonalnie  1/30 za jeden dzieñ.
2. Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko uprawniaj¹ce do dodatku na czas okrelony, traci prawo do dodatku
z up³ywem tego okresu , a w razie wczeniejszego odwo³ania
 od tego dnia.
§13. Dodatek nie przys³uguje:
a) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

li, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu
wolnym od pracy.
§17. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci dodatków za trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy:
1. za trudne warunki pracy 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
2. za uci¹¿liwe warunki pracy 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
§18. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek
jest zwi¹zany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego
2. Dodatek za trudne warunki pracy okrelony w §16
wyp³aca siê w ca³oci je¿eli nauczyciel realizuje w takich
warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek
wyp³aca siê w odpowiedniej czêci , je¿eli nauczyciel realizuje
w trudnych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru
lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
3. Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub nauczyciele wykonuj¹ce zadania doradcy
metodycznego zatrudnieni w szko³ach za pracê w których
przys³uguje dodatek za trudne warunki pracy, realizuj¹cy
obowi¹zuj¹cy ich wymiar godzin w takich warunkach, otrzymuj¹ ten dodatek w takiej czêci, w jakiej realizowany przez
ich wymiar godzin zajêæ pozostaje do obowi¹zuj¹cego w tej
szkole wymiaru godzin zajêæ.
§19. 1. Dodatek za uci¹¿liwe warunki przys³uguje
nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co
najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega
podwy¿szeniu , chocia¿by nauczyciel przepracowa³ w warunkach uci¹¿liwych wiêcej ni¿ 40 godzin.

§14. 1. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje mimo
niespe³nienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w okresie
niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. Je¿eli jednak
nauczyciel w danym miesi¹cu przepracowa³ co najmniej 40
godzin w warunkach uci¹¿liwych mimo czasowej nieobecnoci w pracy z innych przyczyn, dodatek przys³uguje w ca³oci.

2. Je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca to dodatek wyp³aca siê w terminie wyp³aty najbli¿szego
wynagrodzenia.

§20. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i za uci¹¿liwe warunki pracy nauczycielowi przys³uguje
prawo do jednego, wy¿szego dodatku.

ROZDZIA£ III

§21. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.

c) w okresie urlopu bezp³atnego,
d) w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek za warunki pracy
§15. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych
warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek za warunki
pracy.
§16. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli
w trudnych i uci¹¿liwych warunkach okrela rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-

ROZDZIA£ IV
Dodatek za wys³ugê lat
§22. 1. Wysokoæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹ przepisy
Karty Nauczyciela oraz rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej.
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2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20
ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za
dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok
pracy.
4.
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Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) 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,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§23. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych
wy³¹cznie koniecznoci¹ realizacji programu nauczania lub
zapewnienia opieki w placówkach opiekuñczo  wychowawczych, nauczyciel mo¿e byæ obowi¹zany do odp³atnej pracy
w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z dopisan¹ specjalnoci¹, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1/4 tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie za jego zgod¹, jednak w wymiarze nie
przekraczaj¹cym 1/2 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Kobiety w ci¹¿y, osoby wychowuj¹ce dziecko do lat 4
nie wolno zatrudniaæ w godzinach ponadwymiarowych bez
ich zgody.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach
ponadwymiarowych odbywa siê w takich warunkach, przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
5. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego 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 dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
7. 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 i koñcz¹ w rodku tygodnia, za podstawê
naliczenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciel 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.
§24. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VI
Dodatek mieszkaniowy
§25. 1. Prawo do otrzymania dodatku mieszkaniowego
przys³uguje nauczycielom, którzy posiadaj¹ kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ w szko³ach po³o¿onych na terenach w miastach licz¹cych do 5 tys. mieszkañców.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje
nauczycielski dodatek ieszkaniowy w wysokoci 2,5% na
ka¿dego cz³onka rodziny miesiêcznej stawki najni¿szego
wynagrodzenia, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka
oraz dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem przys³uguje tylko jeden dodatek. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi
niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na
wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi  Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.
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8. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono jego przyznanie.
9. Dodatek nie przys³uguje gdy:
e) pobieraj¹cy dodatek przebywa na urlopie bezp³atny,
f) pobieraj¹cy dodatek przeszed³ na emeryturê lub rentê
11. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§26. 1. Nauczyciele mog¹ otrzymywaæ nagrody ze
specjalnego funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktycznowychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W bud¿ecie Miasta i Gminy Skoki tworzy siê specjalny
fundusz nagród w wysokoci 1% planowanych rocznych
wynagrodzeñ osobowych, z przeznaczeniem wyp³aty nagród
organu prowadz¹cego i dyrektorów szkó³, z czego 65 %
rodków funduszu przeznacza siê na nagrody przyznawane
przez dyrektorów, a 35% rodków funduszu przeznacza siê na
nagrody przyznawane przez organ prowadz¹cy.
§27. 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 albo dniem patrona szko³y.
§28. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana
jest w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznawana nie wczeniej ni¿ po
przepracowaniu w szkole jednego roku.
§29. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szkó³
i nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuñczo-wychowawczej oraz za
realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.
§30. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody
Burmistrza mog¹ byæ przyznawane zw³aszcza za:
a) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,
b) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze
szko³¹,
c) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji szko³y,

Poz. 4523

g) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci szkolnych,
h) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
i) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi i zagranicznymi,
j) uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.
2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy mog¹ byæ przyznawane w szczególnoci za:
a) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,
b) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym
i pozaszkolnym,
c) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
d) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwa w dzia³aniach zbiorowych takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe czy zajêcia pokazowe,
e) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,
f) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ wyra¿aj¹c¹ siê
w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach
z ciekawymi ludmi,
g) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
h) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno-owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi podmiotami mog¹cymi zapewniæ wsparcie dla dzia³añ szko³y,
i) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami
j) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu zawodowego.
Nagroda mo¿e byæ przyznana dyrektorowi szko³y i nauczycielowi ,jeli spe³niaj¹ przynajmniej 4 kryteria wymienione
odpowiednio w ust. 1 i 2.
§31. 1. Z wnioskiem o nagrodê Burmistrza Miasta i Gminy
dla dyrektora mog¹ wystêpowaæ:
a) Rada Szko³y, Rada Rodziców lub Rada Pedagogiczna
Szko³y,

d) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,

b) Kurator Owiaty lub reprezentuj¹cy go wizytator bezporednio nadzoruj¹cy szko³ê

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

c) zak³adowa lub miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa
zrzeszaj¹ca nauczycieli.

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

2. Z wnioskiem o nagrodê Burmistrza dla nauczyciela
mog¹ wystêpowaæ:
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a) dyrektor szko³y zatrudniaj¹cy nauczyciela, po uzyskaniu
pozytywnej dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej oraz
reprezentuj¹cej nauczyciela organizacji zwi¹zkowej
b) wizytator Kuratorium Owiaty bezporednio nadzoruj¹cy
szko³ê.
3. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 sk³ada siê
w sekretariacie Urzêdu Miasta i Gminy w terminie nie póniej
ni¿ 3 tygodnie poprzedzaj¹ce dzieñ przyznawania nagród.
Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 1.
4. Decyzje o przyznaniu i wysokoci nagrody Burmistrz
podejmuje samodzielnie.
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.
§32. Nagrody dyrektora szko³y mog¹ byæ przyznawane:
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za:
a) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
b) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, zawodach i przegl¹dach,
d) udokumentowane osi¹gniêcia pracy z uczniami zdolnymi i maj¹cymi trudnoci w nauce,
e) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
f) wdra¿anie w³asnych programów autorskich,
g) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie
nauczania uczniów,
h) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów,
takich jak np. integracja klasy czy aktywnoæ spo³eczna
uczniów,
i)
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prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej przez organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ oraz zajêæ pozalekcyjnych.

2. W zakresie pracy opiekuñczo-wychowawczej za:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym
z rodzin ubogich lub patologicznych b¹d znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
spo³ecznej wród uczniów, organizowanie wspó³pracy
z placówkami kulturalno-owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi podmiotami wspieraj¹cymi dzia³ania szko³y,
c) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy
i szko³y oraz rozwianie form wspó³dzia³ania szko³y
z rodzicami.

3. W pozosta³ym zakresie:
a) usprawnianie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³
w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielanie aktywnej pomocy adaptacji zawodowej
i spo³ecznej m³odych nauczycieli,
c) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
d) pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,
e) czynny wspó³udzia³ w przygotowaniu planu pracy szko³y
oraz innych dokumentów wa¿nych dla funkcjonowania
szko³y,
f) wzorow¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu pracy
szko³y,
4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody
dyrektora szko³y jest posiadanie przynajmniej dobrej
oceny pracy.
§33. 1. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mog¹ sk³adaæ:
a) Rada Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) zak³adowa (miêdzyzak³adowa) organizacja zwi¹zkowa.
2. Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 2.
3. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y.
4. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi
z w³asnej inicjatywy.
5. Nauczyciel otrzymuj¹cy nagrodê zostaje o tym zawiadomiony na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem
umieszcza siê w aktach osobowych nauczyciela.
6. Wnioski rozpatrywane negatywnie nie wymagaj¹
uzasadnienia.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§34. 1. 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.
2. Za miesi¹ce wakacyjne (lipiec, sierpieñ) wynagrodzenie wyp³aca siê wed³ug redniej urlopowej, ustalonej na
podstawie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owych
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz.737
ze zmianami).
§35. 1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy , a tak¿e za
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inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.
2. Stawkê za jeden dzieñ nie wykonywania pracy
z przyczyn okrelonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie
sk³adniki wynagrodzenia wyp³acone z góry przez 30.
3. Wysokoæ ustalonego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni nie
wykonywania pracy przez stawkê okrelon¹ w ust. 2.

Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych:
1. Ko³o NSZZ Solidarnoæ
przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Skokach
62-085 Skoki, ul. Poznañska 2
2. Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
Zarz¹d Oddzia³u
62-085 Skoki
ul. Poznañska 2
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 30 wrzenia 2005 roku
pomiêdzy:
Gmin¹ W³oszakowice reprezentowan¹ przez Wójta Stanis³awa Waligórê
zwanym dalej Przekazuj¹cy a
Powiatem Leszczyñskim reprezentowanym przez Starostê
Leszczyñskiego
Zbigniewa Haupta i Wicestarostê Leszczyñskiego
Zenobiusza Wyrodka
zwanym dalej Przyjmuj¹cym
o nastêpuj¹cej treci:
§1. W zwi¹zku z uruchomieniem dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne  finansowanego ze rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz ze rodków Bud¿etu Pañstwa,
Przekazuj¹cy powierza Przyjmuj¹cemu czynnoci zwi¹zane
z przyznawaniem stypendiów uczniom Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych we W³oszakowicach prowadzonego przez
Przekazuj¹cego w roku szkolnym 2005/2006.
§2. O przyznawaniu stypendiów decydowaæ bêdzie
Zarz¹d Powiatu Leszczyñskiego, po zaopiniowaniu wniosków
przez Komisjê Stypendialn¹, powo³an¹ przez Zarz¹d Powiatu
Leszczyñskiego, która w swej pracy kierowaæ siê bêdzie
Regulaminem przyjêtym uchwa³¹ Rady Powiatu Leszczyñskiego Nr XXIII/164/05 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów

szkó³ ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie
wiadectwa dojrza³oci w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Leszczyñski.
§3. Przyjmuj¹cy zawiadomi wnioskodawców o przyznanym stypendium.
§4. Przyjmuj¹cy podpisze porozumienie z Zespo³em Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych we W³oszakowicach, które okreli zasady
wspó³pracy w zakresie obs³ugi programu stypendialnego.
§5. Umowy o przekazywaniu stypendiów w roku
szkolnym 2005/2006 z pe³noletnimi uczniami Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych we W³oszkowicach lub rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia podpisze Przyjmuj¹cy.
§6. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
z moc¹ od dnia 1 wrzenia 2005 r.
§7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§8. Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych
egzemplarzach 1 egzemplarz dla Przekazuj¹cego 3 egzemplarze dla Przyjmuj¹cego.
Przekazuj¹cy
Wójt Gminy
() mgr Stanis³aw Waligóra
Przyjmuj¹cy
Starosta
() Zbigniew Haupt
Wicestarosta
() Zenobiusz Wyrodek
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DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-63(7)/2005/525/III/Asz
z dnia 24 listopada 2005 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005
r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005
r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)
po rozpatrzeniu wniosku z 21 padziernika 2005 r. uzupe³nionego pismami z 3 listopada, 14 listopada oraz 17 listopada
2005 r. Miêdzychodzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Miêdzychodzie, posiadaj¹cego
statystyczny numer identyfikacji REGON: 210027982 zwanego
w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w nastêpnym
roku stosowania taryfy,
w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysokoci 0,2%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a 0,5%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania taryfy i wspó³czynników
korekcyjnych Xr, o których mowa w punktach 1 i 2 - do 31
grudnia 2008 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesje z 1 padziernika 1998 r. na: wytwarzanie ciep³a
nr WCC/153/525/U/1/98/JK ze zmianami oraz na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a nr PCC/162/525/U/1/98/JK ze zmianami, 24
padziernika 2005 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej
przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustala taryfê dla ciep³a
oraz proponuje okres jej obowi¹zywania. Przed³o¿ona taryfa
podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami,
o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo
energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE nale¿y
ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych
projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków wykonywania przez to Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania
tych wspó³czynników korekcyjnych oraz ustalanie okresu
obowi¹zywania taryfy. W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami
okrelonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30
lipca 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U.
z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej czêci
rozporz¹dzeniem taryfowym. Ceny i stawki op³at ustalone
zosta³y przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporz¹dzenia
taryfowego). Stawka op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej skalkulowana zosta³a zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy
- Prawo energetyczne. Wspó³czynniki korekcyjne, o których
mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone ile do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xr, Przedsiêbiorstwo stosuje
zgodnie z §26 rozporz¹dzenia taryfowego, dostosowuj¹c ceny
i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej. Okres obowi¹zywania taryfy zosta³
ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiêbiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za moim porednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchyle-
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nie albo o zmianê decyzji  w ca³oci lub czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznañ, ul. Wierzbiêcice 1.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie
wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

TARYFA DLA CIEP£A
CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów:
1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62,
poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462),
2. rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 lipca 2004 r. - w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
3. rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z 30 czerwca 2004 r. - w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2004
r. Nr 167, poz. 1751),
4. odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
5. sprzedawca  Miêdzychodzkie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Sikorskiego 21, 64-400 Miêdzychód,
6. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

10. przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym
wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
11. wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci
ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
12. grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiêcej
ni¿ jeden obiekt,
13. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbêdna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciep³a w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody
w punktach czerpalnych,
c) prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji.
CZÊÆ II

7. lokalne ród³o ciep³a  zlokalizowane w obiekcie ród³o
ciep³a bezporednio zasilaj¹ce instalacje odbiorcze
wy³¹cznie w tym obiekcie,

Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

8. uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrêbnymi przepisami, zespó³ urz¹dzeñ,
s³u¿¹cych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciep³a,
których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,

Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie koncesji udzielonej
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie:
- wytwarzania ciep³a - nr WCC/153/525/U/1/98/JK z 1 padziernika 1998 r. ze zmianami,

9. sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do wêz³ów cieplnych,

- przesy³ania i dystrybucji ciep³a - nr PCC/162/525/U/1/98/JK
z 1 padziernika 1998 r. ze zmianami.
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CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 ust. 4 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono
szeæ grup odbiorców.
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CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
4. 1. Ceny i stawki op³at dla grup odbiorców CRIO, CRGD,
CRID.
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2. Stawki op³at dla grup odbiorców KG, KW, KO
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Przedstawione w punktach 4.1 oraz 4.2 ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci
22%.
4. 3. Stawka op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej







-



Stawka op³aty brutto bêdzie naliczana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami. Stawka op³aty za przy³¹czenie okrelona w niniejszej taryfie zosta³a ustalona zgodnie
z art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy.
CZÊÆ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie zosta³y
ustalone zgodnie z art. 45 ustawy. Jednostkowe koszty ustalono wed³ug zasad okrelonych w §18-21 rozporz¹dzenia
taryfowego.
CZÊÆ VI
Warunki stosowania cen i stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
-

niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,









6









-

udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4
rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊÆ VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
3. Sprzedawca mo¿e dostosowywaæ ceny i stawki op³at do
zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej zgodnie z § 26 rozporz¹dzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek op³at odbiorcy
bêd¹ informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14
dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
Cz³onek Zarz¹du
Gówny Technolog
() Eugeniusz Moliñski
Dyrektor
() Ireneusz Kononowicz
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