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UCHWAŁA Nr XXVI/195/2009 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub nowego prawa jazdy
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055), w związku z art. 98a i art. 79b ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908; Nr 109,
poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 486,
Nr 180, poz. 1494 i 1497; z 2006 r. Nr 17, poz.
141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400,
Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 701; z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381) uchwala się co
następuje:
§1.1. Zwalnia się z opłaty za wydanie nowego
prawa jazdy kierowców zamieszkałych w Zbąszyniu
przy ul. Księdza Pohla w związku z włączeniem części wsi Nowy Dwór do Miasta Zbąszyń.

2. Zwalnia się z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu właścicieli lub posiadaczy pojazdów zamieszkałych w Zbąszyniu przy ul.
Księdza Pohla w związku z włączeniem części wsi
Nowy Dwór do Miasta Zbąszyń.
§2. Zwolnienia określone w §1 §2 mają zastosowanie, jeżeli stosowny wniosek do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
zostanie złożony do dnia 30 listopad 2009 r.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) mgr Zbigniew Markowski

4195
UCHWAŁA Nr XXXV/344/2009 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie Powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art.
49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu
Kaliskiego uchwala, co następuje:
§1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjałnych prowadzonych przez Powiat Kaliski, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Kaliskiego.

§3. Traci moc uchwała Nr XIX/203/2005 Rady
Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005 r. w
sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Czapski

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 231

– 23486 –

Poz. 4195

Załącznik
do uchwały Nr XXXV/344/209
Rady Powiatu Kaliskiego
Z dnia 27 października 2009 r.
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KALISKI
§1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości co
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, zwane dalej „Nagrodą Starosty”,
2) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły, zwane dalej „Nagrodą
Dyrektora”.
§2. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom
po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§3. Nagrody przyznają:
1) ze środków, o których mowa w §1 pkt 1 Starosta Kaliski,
2) ze środków, o których mowa w §1 pkt 2 - Dyrektor szkoły.
§4.1. Nagrody, o których mowa w §1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.
§5.1. Wysokość Nagrody Starosty, na każdy rok,
określa Starosta Kaliski.
2. Nagroda Dyrektora nie może być wyższa od
Nagrody Starosty.
§6.1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty
występują dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zatrudniający nauczycieli.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty należy
składać do dnia 20 września danego roku, do Wydziału Oświaty i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, na druku stanowiącym załącznik
do niniejszych kryteriów.
3. Nagrodę Starosty, Starosta Kaliski może przyznać z własnej inicjatywy.
§7. Nagroda Starosty i Nagroda Dyrektora mogą
być przyznane nauczycielom za ich osiągnięcia w
zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych
zadań statutowych szkoły, a w szczególności:
1) osiąganie znaczących wyników nauczania, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, licz-

bą uczniów w finale olimpiad, konkursów i zawodów,
2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i
wychowania, opracowanie autorskich programów i publikacji,
3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w
nauce,
4) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, środowiskowych i powiatowych, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
5) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
6) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród uczniów, w szczególności
narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu, chuligaństwa.
7) nawiązywanie skutecznej współpracy z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania uczniów,
8) aktywizowanie rodziców uczniów do udziału w
życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współpracy szkoły z rodzicami,
9) osiąganie znaczących efektów w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej uczniów,
10) udzielanie pomocy i opieki uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
11) uczestniczenie w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
12) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli, podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela,
13) aktywne uczestniczenie w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole,
14) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej,
15) właściwe i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, zgodne z obowiązującymi
przepisami oraz wykazywanie szczególnej dbałości o bazę szkoły i powierzone mienie,
16) skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
17) właściwe, zgodne z prawem realizowanie budżetu szkoły,
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18) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
§8. Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 1 powinien zawierać w uzasadnieniu konkretne i wymierne efekty osiągane przez nauczyciela, w okresie od
otrzymania ostatniej nagrody.

Poz. 4195

§9.1. Decyzję o przyznaniu i wysokości Nagrody
Starosty, podejmuje Starosta Kaliski samodzielnie.
2. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają
uzasadnienia.
§10. Nauczyciel, któremu została przyznana Nagroda Starosty lub Nagroda Dyrektora otrzymuje
dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce
akt osobowych.
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