
 

   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wrocław, dnia 26 stycznia 2006 r. Nr 17 

 

TREŚĆ: 
Poz.:

 

 

 

 

AKTY NORMATYWNE: 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:  

272  – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie restruktu-
ryzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . .    1441 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:  

273  – Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regula-
minu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doramnych zastępstw, a takźe wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania . . . . . . . .    1441 

274  – Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr IV/9/98 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwa-
lenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1449 

275  – Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia do-
rocznych nagród i wyróźnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyni-
ków sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, 
zasad i trybu ich przyznawania oraz ich wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1450 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:  

276  – Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wro-
cławskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1454 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

277  – Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doramnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1459 

272  – Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia admini-
stratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagro-
dzenia za administrowanie oraz inkaso w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1462 

279  – Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1463 

220  – Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 
2006 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1467 
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221  – Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę 
nr XIV/76/04 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie kry-
teriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych     1472 

222  – Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części 
naleźącej do kompetencji Gminy Wałbrzycha jako organu prowadzącego przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1473 

223  – Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieźy . . . . . . . . . . . . . . . . .    1477 

224  – Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statu-
tu Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju . . . . . . . . . . . .    1481 

225  – Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania 
i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doramnych zastępstw, dodatku 
za warunki pracy, nagród ze specjalnego funduszu nagród innych świadczeń wynika-
jących ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1483 

UCHWAŁY RAD MIAST I  GMIN:  

226  – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXII/313/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok . . . . .    1488 

227  – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu 
pomocy de minimis w gminie Wiązów w naleźnościach stanowiących dochód budźetu 
gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1489 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

222  – Rady Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Zawonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1493 

229  – Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1506 

290  – Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szcze-
gółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1513 

291  – Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1514 

292  – Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom 
połoźonym w Kunicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1515 

INNE AKTY PRAWNE: 

OBWIESZCZENIE:  

293  – Starosty Kamiennogórskiego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie operatu opisowo-
kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla mia-
sta Kamienna Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1515 
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  restrukturyzacwi  piaaas wew  pukticza prawaycn  z k wi zab 
pukticzaycn  zakładów  pieki zdr w taew w kec  W wewódzkieg   Fuaduszu 

Ocnr ay Śr d wiska i G sp darki W daew 

 Na podstawie art. 18 pkt 1 oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 42, 
poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) Uejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Postanawia się objąć restrukturyzacją finansową na 
zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restruktu-
ryzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobo-
wiązania publicznych zakładów opieki zdrowotnej wraz 
z odsetkami z tytułu: 
1) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 
1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z pópn. zm.), 

2) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z pópn. zm.), 

3) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 24 papdziernika 
1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 
z pópn. zm.), 

4) administracyjnych kar pieniężnych określonych 
przepisami ustaw, o których mowa w pkt 1–3, 

stanowiących przychód Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Orodowiska i wospodarki Wodnej. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ UEDNICU 
 WODEWÓDZTWA DOLNOOLPUCIEwO 

 STANISŁAW JURCEWICZ 
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UCHWAŁA RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie ustateaia Regutamiau  kreśtaw ceg  wys k ść stawek i szczegó-
ł we waruaki przyzaawaaia aauczyciet m d datków: za wysługę tat, m ty-
wacywaeg , puakcywaeg , za waruaki pracy  raz wys k ść i waruaki wypła-
caaia iaaycn składaików wyaagr dzeaia wyaikaw cycn ze st suaku pracy, 
szczegół wy sp sók  kticzaaia wyaagr dzeaia za g dziay p aadwymiar we 
i g dziay d raźaycn zastępstw, a także wys k ść  aauczycietskieg  d datku 
mieszkaai weg   raz szczegół we zasady weg  przyzaawaaia i wypłacaaia 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust. 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Carta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pópn. zm.) oraz przepisów § 5, 6, 7, 8 i 9 
rozporządzenia Ninistra Edukacji Narodowej i Uportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) Rada Powiatu Wołowskiego 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wy-
płacania innych składników wynagrodzenia wynikają-
cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób oblicza-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny dorapnych zastępstw, a także wysokość na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó-
łowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli za-
trudnionych w szkołach, placówkach oświatowych 
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowa-
dzonych przez Powiat Wołowski. 

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego: 
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: 
a) za wysługę lat,  
b) motywacyjnego,  
c) funkcyjnego,  
d) za warunki pracy, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
dorapnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy. 

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia 
jest mowa o: 
1) regutamiaie – rozumie się przez to regulamin okre-

ślający wysokość oraz szczególne warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za 
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wy-
nagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za 
godziny dorapnych zastępstw, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłaca-
nia dodatku mieszkaniowego, 

2) Karcie Nauczycieta – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Carta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pópn. 
zm.), 

3) r zp rz dzeaiu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ninistra Edukacji Narodowej i Uportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181),  

4)  rgaaie pr wadz cym szk łę – rozumie się przez to 
Powiat Wołowski, 

  5) szk te – należy przez to rozumieć szkoły specjalne 
lub placówki specjalne, szkoły ponadgimnazjalne 
lub placówki oświatowe i placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Wołowski, 

  6) dyrekt rze tuk wicedyrekt rze – należy rozumieć 
dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyj-
nej samorządu terytorialnego, o której mowa 
w § 2 ust. 1 Regulaminu, 

  7) aauczycietacn kez ktiższeg   kreśteaia – rozumie 
się przez to nauczycieli, o których mowa w § 2 
ust. 1 Regulaminu, 

  8) r ku szk taym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września 
danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 

  9) ktasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

10) uczaiu – rozumie się przez to także wychowanka, 
11) tyg dai wym  k wi zk wym wymiarze g dzia – 

należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin, o którym mowa § 1 ust. 1 
rozporządzenia. 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 4 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokość i na zasadach określonych  art. 33 ust. 1 
ustawy Carta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia oraz na 
warunkach określonych w § 5 Regulaminu. 

§ 5 

1. Dodatek przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie na-
stąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca.  

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby bądp konieczności oso-
bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub in-
nym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpiecze-
nia społecznego. 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach 
o jakich mowa w § 29  określa: 
1) aauczyciet wi – dyrektor szkoły, 
2) dyrekt r wi – Utarosta Wołowski. 

4. Dodatek wypłaca się w terminie wypłaty wynagro-
dzenia.  
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R o z d z i a ł  III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 6 

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na 
warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządze-
nia w wysokości i na warunkach, oraz na zasadach 
określonych w § 7 – 11 Regulaminu. 

§ 7 

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyj-
nego po przepracowaniu w szkołach, dla których 
organem założycielskim jest Powiat Wołowski jed-
nego całego poprzedniego roku szkolnego, z za-
strzeżeniem ust. 2. 

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje 
nauczycielowi stażyście. 

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:  
1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowaw-

czej oraz wprowadzanie nowych treści, kore-
lacji treści programowych z innymi przedmio-
tami, a także uzyskiwanie przez uczniów,  
z uwzględnieniem ich możliwości oraz wa-
runków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami albo sukcesami w konkursach 
przedmiotowych  i artystycznych, zawodach 
sportowych, olimpiadach, itp., 

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania 
oraz porównywanie efektywności stosowa-
nych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych 
w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, 

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac 
zespołu przedmiotowego lub z własnej inicja-
tywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

f) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów patolo-
gii społecznej. 

2) Dakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do 

przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych – 

udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz 
różnych formach doskonalenia zawodowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicz-
nego, 

d) opracowywanie publikacji naukowych zwią-
zanych z warsztatem pracy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy 
dydaktycznej, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej i pedagogicznej, 

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

i) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 
4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Carty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpia-

dach, zawodach sportowych  i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim  

lub innymi organizacjami uczniowskim działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań  
statutowych szkoły. 

§ 8 

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego  
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 7 
ust. 3, jest spełnienie następujących kryteriów: 
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły, w tym: opracowanie arkusza organiza-
cyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, 
sprzęt, organizowanie działalności administra-
cyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapew-
nienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpo-
wiednich warunków bhp i ppoż., 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkoły, w tym również pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych, 

3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie prze-
glądów technicznych, prace konserwacyjno-re-
montowe, czystość i estetyka szkoły, 

4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrud-
nianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt 
osobowych pracowników, dysponowanie fundu-
szem świadczeń socjalnych, funduszem nagród, 
dyscyplina pracy, 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: 
realizacja programów nauczania, ocena pracy 
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczy-
nającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do in-
nowacji i eksperymentów, motywowanie do do-
skonalenia zawodowego, realizacja zaleceń 
i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

6) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych  oraz realizacja zaleceń i wniosków  
organu prowadzącego, 

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słu-
żącej realizacji statutowych zadań przez podle-
głych pracowników, 

8) współpraca z organami szkoły i związkami za-
wodowymi, 
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9) pozostałe obowiązki: 
a) przestrzeganie regulaminu pracy,  
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porzą-

dek, 
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązy-

waniu problemów, 
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania 

zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, 
wycieczki, samodzielne wykonywanie 
pomocy dydaktycznych). 

§ 9 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się 
w wysokości 25 zł na etat kalkulacyjny. 

2. Wysokość przyznanego nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego nie może być wyższa niż 20m jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje 
w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony nie dłuższy niż jeden rok szkolny.  

§ 10 

1. Dodatek motywacyjny, w formach, o jakich mowa 
w § 29 przyznaje:  
1) aauczyciet wi zgodnie z zasadami określonymi 

w § 7 ust. 3 dyrektor szkoły, 
2) dyrekt r wi zgodnie z zasadami określonymi 

w § 7 ust. 3 i § 8 Utarosta Wołowski. 
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 

dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której uzupełnia etat. 

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szko-
le, zgodnie z art. 18 Carty Nauczyciela dodatek mo-
tywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczy-
ciel został przeniesiony. 

4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego na-
uczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się 
w formie pisemnej. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się w terminie wy-
płaty wynagrodzenia. 

§ 11 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lom: 
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami 

Codeksu pracy i Carty Nauczyciela – przez okres 
12 miesięcy od daty udzielenia kary, 

2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia, 
3) w okresie przybywania w stanie nieczynnym.  

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 12 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie szko-
ły, przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również: 
1) nauczycielowi, któremu powierzono wycho-

wawstwo klasy, 

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji: 
a) opiekuna stażu,  
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela kon-

sultanta.  

§ 13 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 
75% zasadaiczeg  wyaagr dzeaia aauczycieta dy-
pt m waaeg . 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
o których mowa w § 12 ust. 2, ustala się za:  
1) wychowawstwo klasy – w wysokości nie mniej 

niż 40 zł, 
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości od 30 do 

50 zł, 
3) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 

do 250 zł, 
4) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 

do 30 zł. 

§ 14 

1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub 
więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek 
wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-
ków, o których mowa § 12 ust. 2, nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu. 

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków 
opiekuna stażu przysługują za każdą osobę odby-
wającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przy-
sługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi 
niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.  

§ 15 

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, 
o którym mowa w § 12 ust. 1, uwzględnia się 
wielkość  szkoły,  liczbę  uczniów i oddziałów, licz-
bę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pra-
cowników, zmianowość, złożoności zadań wynika-
jących z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy 
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i spo-
łeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczegól-
ności:  
1) wielkość szkoły, a w tym: 

a) liczbę uczniów, 
b) liczbę oddziałów, 
c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicz-

nych i niepedagogicznych), 
d) ilość budynków i ich lokalizacja, 

2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynika-
jących z funkcji kierowniczej, a w szczególności: 
a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 
b) prowadzenie w szkole stołówki, 
c) stan bazy dydaktycznej, 
d) liczbę stanowisk kierowniczych, 
e) wieloprofilowość kształcenia, 
f) posiadanie internatu, 

3) wyniki pracy szkoły. 
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2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego  dla 
dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę 
łączną liczbę oddziałów.  

§ 16 

1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 
 2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło powierze-
nie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa 
klasy lub funkcji (opiekuna stażu lub doradcy meto-
dycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeżeli po-
wierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkole na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, 
a w razie wcześniejszego odwołania z końcem mie-
siąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwo-
łanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 12 ust. 1 
i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów 
obowiązków, do których jest przypisany ten doda-
tek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku na-
stąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia. 

§ 17 

1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa 
w § 29, przyznaje: 
1) aauczyciet wi – dyrektor szkoły, 
2) dyrekt r wi szk ły – Utarosta Wołowski. 

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 

R o z d z i a ł  V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 18 

Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego 
tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określo-
nych w art. 34 Carty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporzą-
dzenia i na  warunkach  określonych  w § 18 i § 19 
Regulaminu. 

§ 19 

1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli 
w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy dla 
nauczycieli określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone, jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

4. Dodatek za trudne warunki pracy, o których mowa 
w ust. 2, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel 
realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go 
wymiar godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powie-

rzono stanowisko kierownicze w szkole realizuje 
w tych warunkach obowiązujący go wymiar go-
dzin. 

5. Nauczycielowi realizującemu w tych warunkach 
tylko część obowiązującego wymiaru godzin lub za-
trudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, dodatek 
wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin prze-
pracowanych w trudnych warunkach.  

§ 20 

1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli 
w warunkach uciążliwych określa § 9 rozporządze-
nia. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje: 
1) nauczycielom za prowadzenie zajęć wymienio-

nych w § 19 ust. 2, prowadzonych z dziećmi 
i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełno-
sprawności został określony w § 2 rozporządze-
nia Ninistra Pracy i Polityki Upołecznej z dnia 
1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku 
życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia ko-
nieczność sprawowania stałej opieki lub udziela-
nia pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi 
i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których  
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu, 
przysługuwe d datek w wys k ści d  20% wy-
aagr dzeaia zasadaiczeg  aauczycieta. 

2) za prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół 
(klas) specjalnych w klasie lub grupie wycho-
wawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu 
lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno 
dziecko z niepełnosprawnością, o której mowa 
w pkt 1, a w przypadku, gdy w takiej klasie lub 
grupie  wychowawczej znajduje się dziecko upo-
śledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydak-
tyczne prowadzone są według odrębnego pro-
gramu nauczania obowiązującego w tego typu 
szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze we-
dług odrębnego programu wychowawczego 
opracowanego przez wychowawcę, przysługuwe 
d datek w wys k ści d  20% wyaagr dzeaia 
zasadaiczeg  aauczycieta. 

3. Dodatek nie ulega podwyższeniu chociażby na-
uczyciele przepracowali w warunkach uciążliwych 
więcej niż 40 godzin tygodniowo. 

4. Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nie-
uciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego, 
stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży na-
uczycielka nie powinna wykonywać pracy dotych-
czasowej, dodatek za pracę w warunkach uciążli-
wych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 przy-
sługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
w wysokości średniej miesięcznej dodatku z okresu 
3 miesięcy przed przeniesieniem. 

5. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do obu dodatków. 

§ 21 

1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich 
mowa w § 29, przyznaje: 
1) aauczyciet wi – dyrektor szkoły, 
2) dyrekt r wi szk ły – Utarosta Wołowski. 
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2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie 
w terminie wypłaty wynagrodzenia i nie mogą 
przekraczać łącznie 20m wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela. 

R o z d z i a ł  VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŻNYCH ZSTĘPSTW 

§ 22 

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych, o których mowa 
w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Carty Nauczyciela, na za-
sadach określonych w art. 35 Carty Nauczyciela, 
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki 
pracy.  

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do do-
datku) przez miesięczną liczbę godzin  tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju  zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

4. Niesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których 
mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę.  

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy z wyjątkiem: 
1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 
2) urlopu okolicznościowego określonego Codek-

sem pracy, 
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom 

w celu kształcenia i doskonalenia, 
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbęd-

ny do wykonywania dorapnej czynności wynika-
jącej z jego funkcji  związkowej. 

6. wodziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu 
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których na-
uczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, a w szczególności 
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub  na imprezy, 
3) rekolekcjami, 

4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycz-
nej, 

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, 
trwającej nie dłużej niż tydzień, 

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe w tygodniach, w których przypadają  
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-
uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz  
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustale-
nia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 Carty Nauczyciela, pomniejszony 
o 115 tego wymiaru (lub 114, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym.  

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu or-
ganizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny 
ponadwymiarowe. 

§ 23 

Do wynagrodzenia za godziny dorapnych zastępstw 
stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2, 3, 4 
niniejszego Regulaminu.  

§ 24 

1. Utawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w for-
mach o jakich mowa w § 29, określa: 
1) dta aauczycieta – dyrektor szkoły,   
2) dta dyrekt ra – Utarosta Wołowski. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin dorap-
nych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu 
przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor 
szkoły. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 
godziny dorapnych zastępstw wypłaca się mie-
sięcznie. 

R o z d z i a ł  VII 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 25 

1. W budżecie Powiatu Wołowskiego tworzy się spe-
cjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze z tego: 
1) 20m przeznacza się na nagrody organu prowa-

dzącego, 
2) 80m przeznacza się na nagrody dyrektora szko-

ły. 
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa 
w ust. 1, zgodnie z art. 49 ust. 2 Carty Nauczycie-
la reguluje odrębny regulamin. 
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R o z d z i a ł  VIII 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 26 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim 
oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, 
posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
1) przy 1 osobie w rodzinie     – 3m, 
2) przy 2 osobach w rodzinie     – 5m 
3) przy 3 osobach w rodzinie     – 6m 
4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie  – 8m 
najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej.  

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-
cych: 
1) współmałżonka, który nie posiada własnego pró-

dła dochodu lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-

nym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie 
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjal-
nej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku 
życia, 

4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będący studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
pródła dochodu.  

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o której mowa ust. 4, nauczyciel otrzymujący doda-
tek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dy-
rektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – 
Utarostę Wołowskiego. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 
także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Nałżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wpłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do 
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 
przyznanie. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
jego pracodawcę. 

§ 27 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia, 
3) pozostawania w stanie nieczynnym,  
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-

dzianego w odrębnych przepisach, 
6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby była zawarta umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta. 

§ 28 

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek 
nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny 
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, 
z uwzględnieniem § 27 ust. 1. 

2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa 
w § 29, określa: 
1) dta aauczycieta – dyrektor szkoły,   
2) dta dyrekt ra – Utarosta Wołowski. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie. 

R o z d z i a ł  IX 

PRZEPISY KOPCOWE 

§ 29 

1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia 
prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom 
świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–3: 
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie sto-

sunku pracy – jeżeli świadczenie przysługuje od 
dnia nawiązania stosunku pracy, 

2) odrębnym dokumentem – jeżeli świadczenie 
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie 
trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego 
wysokość, 

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie za-
sadnicze – jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia 
zasadniczego ulega również  zmianie wysokość 
świadczenia. 

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub 
ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa 
w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świad-
czeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub 
przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa. 

§ 30 

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2, 
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zatrudnienia. 

§ 31 

1. Orodki finansowe przeznaczone na wypłatę świad-
czeń, o których mowa § 2 ust. 2, stanowiących 
składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na 
wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 naliczane są w pla-
nach finansowych poszczególnych szkół. 
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2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o któ-
rych mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty 
przeznaczonej na te cele w planach finansowych, 
o których mowa w ust. 2, bez ich zmiany. Organ 
prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia 
środków na wypłatę ww. świadczeń. 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zasto-
sowanie mają przepisy Carty Nauczyciela oraz przepisy 
prawa pracy.  

§ 33 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 
31 grudnia 2006 r.  

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Wołowskiego. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZPCZ RADZ 

 ZBIGNIEW SKORUPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał czaik ar 1 d  Regutamiau 
wyaagradzaaia (p z. 273) 

 
 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 
 
 

Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego w % od 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego nie więcej niź 
  1. Szkoły specjSzke 

1) dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów, 
2) dyrektor szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów, 
3) wicedyrektor *) 

 
50% 
60% 
30% 

  2. Szkoły pokSdgimkSzjSzke: 
1) dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów, 
2) dyrektor szkoły liczącej od 13 do 18 oddziałów, 
3) dyrektor szkoły liczącej 19 i więcej oddziałów, 
4) wicedyrektor *) 
5) kierownik ODDZ 
6) kierownik szkolenia praktycznego 

 
50% 
60% 
75% 
30% 
25% 
20% 

  3. ikterkSty 
1) kierownik internatu, 
2) kierownik internatu w SOSz-W 

 
15% 
20% 

  4. dyrektor PWPOW 40% 
  5. Dyrektor PCE i PPP 50% 
  6. Wicedyrektor PCE i PPP 35% 
  7. Kierownik Filii PPP 30% 
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Zał czaik ar 2 d  Regutamiau 
wyaagradzaaia (p z. 273) 

 
 

WYSOKOŚĆ DODATKÓW ZA TRUDNE WARUNKI PRACY 
 

Lp. Trudne warunki pracy 

Dodatek za trudne warunki 
pracy w % od wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela, 
nie więcej niź 

  1. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
z dziećmi i młodzieźą upośledzoną w stopniu głębokim. 

20% 

  2. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w specjalnych ośrod-
kach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach) oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

20% 

  3. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach specjalnych. 15% 
  4. Prowadzenie działalności diagnostycznej dzieci i młodzieźy z deficytami roz-

wojowymi. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć grupowych i indywidual-
nych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, 
doradczych i profilaktycznych z młodzieźą i dziećmi niepełnosprawnymi, 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, 
zagroźonymi niedostosowaniem społecznym, uzaleźnionymi  oraz ich rodzi-
cami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  

10% 

  5. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach przysposa-
biających do pracy. 

15% 
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO 

z dnia 9 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiaay ucnwały ar IV/9/98 Rady P wiatu Zg rzeteckieg  z daia 
18 grudaia 1998 r. w sprawie ucnwateaia Statutu P wiatu Zg rzeteckieg  

 Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.)  oraz  § 9 pkt 1  Utatutu Powiatu Zgorzeleckiego Rada 
Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IV19198 Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Uta-
tutu Powiatu Zgorzeleckiego (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Deleniogórskiego z 1998 r. Nr 69, 
poz. 192, zmiany Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 1999 r. Nr 9, poz. 125, Nr 20, 
poz. 911; z 2001 r. Nr 102, poz. 1332 i z 2002 r. 
Nr 166, poz. 2318) wprowadza się następujące zmia-
ny: 
1) § 14  trzymuwe krzmieaie: 

„§ 14 
1. Przewodniczący rady powiatu przygotowuje 

i zwołuje sesje rady. 
2. Utałym terminem sesji jest ostatni czwartek 

miesiąca.  
3. Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący rady 

może zwołać sesję w innym terminie lub zwołać 
dodatkową sesję poza terminem określonym 
w ust. 2. 

4. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co 
najmniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia 
obrad. Zawiadomienie powinno zawierać: 
1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, 
2) projekt porządku obrad wraz z projektami 

uchwał. 
5. Nateriały na sesję, których przedmiotem jest 

uchwalenie budżetu powiatu, zmiany w statucie 
powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wy-
konania budżetu, doręcza się radnym co naj-
mniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji. 

6. Utosując odpowiednio przepisy § 12 ust. 2 
i § 14 ust. 4 pkt 1 i 2, przewodniczący rady 
powiatu może zwołać w nagłych przypadkach 
nadzwyczajną sesję rady powiatu pod warun-
kiem pisemnego doręczenia zawiadomienia o se-
sji na dwa dni przed jej terminem”. 

2) § 25  trzymuwe krzmieaie: 
„§ 25 
1. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić: 

1) zarząd powiatu, 
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2) co najmniej 5 radnych, 
3) przewodniczący rady, 
4) klub radnych, 
5) komisja rady, 
6) grupa co najmniej 500 osób mających prawo 

wybierania rady powiatu zgorzeleckiego.  
2. Przez inicjatywę uchwałodawczą należy rozumieć 

złożenie projektu uchwały, zgłoszenie wniosku 
o zmianę treści uchwały lub zgłoszenie na piśmie 
wniosku o przygotowanie projektu uchwały. Wnio-
sek ten powinien określać główne tezy uchwały 
oraz uzasadnienie. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 osoby 
wnoszące inicjatywę uchwałodawczą składają pod-
pisy na wykazie podpisów, obok czytelnie wpisa-
nych swoich danych: imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania i numeru ewidencyjnego PEUEL. Wy-
kaz podpisów musi zawierać na każdej stronie tytuł 
inicjatywy uchwałodawczej. 

4. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez 
właściwe komisje rady. W razie uzasadnionej po-
trzeby przewodniczący rady może poddać pod gło-
sowanie projekt uchwały bez uzyskania uprzedniej 

opinii komisji, jeżeli wyrazi na to zgodę co najmniej 
połowa radnych obecnych na sesji. 

5. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymie-
nione w ust. 1 pkt 2–6 wymagają zaopiniowania 
przez zarząd powiatu. 

6. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał 
właściwym komisjom i zarządowi powiatu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Zgorzeleckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZPCZ 
 RADZ POWIATU 

 RADOSŁAW BARANOWSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w  sprawie   ustaa wieaia   d r czaycn   aagród  i  wyróżaieb   Star sty 
Wałkrzyskieg   za   si gaięcie  wys kicn  wyaików  sp rt wycn w między-
aar d wym  tuk  kraw wym  współzaw daictwie  sp rt wym,  zasad i tryku 

icn przyzaawaaia  raz icn wys k ści 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pópn. 
zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
(t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 81, poz. 889 z pópn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 
i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 
Nr 155, poz. 1298) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

P staa wieaia  gótae 

§ 1 

Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia Utaro-
sty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym. 

§ 2 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są uchwałą Za-
rządu Powiatu Wałbrzyskiego. 

R o z d z i a ł  2 

Zasady i tryk przyzaawaaia d r czaycn aagród 
i  wyróżaieb    Star sty    Wałkrzyskieg      raz    icn 

wys k ści 

§ 3 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się corocznie w na-
stępujących kategoriach: 

1) Najlepszy Uportowiec – senior, 
2) Najlepszy Nłody Uportowiec – junior, 
3) Najlepszy Uportowiec Niepełnosprawny, 
4) Najlepszy Zespół w grach zespołowych, 
5) Najlepszy trener i działacz sportowy.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-10118106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 4 i 5). 

§ 4 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcie 
wysokich wyników sportowych we współzawodnic-
twie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach 
sportu w kategoriach o których mowa w § 3. 

§ 5 

1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej: 
1) do kwoty nieprzekraczającej 1000 złotych za-

wodnikom, którzy zajęli miejsce od pierwszego 
do trzeciego w mistrzostwach kraju, brali udział 
w  igrzyskach  olimpijskich, paraolimpijskich, mi- 
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strzostwach świata lub Europy, bezpośrednio 
poprzedzających rok przyznania nagrody, 

2) do kwoty nieprzekraczającej 1000 złotych  tre-
nerom, których zawodnicy zajęli miejsce od 
pierwszego do trzeciego w mistrzostwach kraju, 
brali udział w igrzyskach olimpijskich, paraolim-
pijskich, mistrzostwach świata lub Europy, bez-
pośrednio poprzedzających rok przyznania na-
grody, 

3) do kwoty nieprzekraczającej 3000 zł Zespołowi 
biorącemu udział w grach zespołowych, który 
zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w mi-
strzostwach kraju juniorów lub seniorów, awan-
sował do I ligi lub ekstraklasy, bezpośrednio po-
przedzających  rok przyznania nagrody. 

2. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek 
i dyplomów : 
1) zawodnikom, którzy zajęli miejsce od czwartego 

do dziesiątego w mistrzostwach kraju, zostali 
objęci programem przygotowań do igrzysk olim-
pijskich, paraolimpijskich, mistrzostw świata, 
Europy opracowanym przez właściwy polski 
związek sportowy, 

2) zespołowi, który zajął miejsce od czwartego do 
dziesiątego w mistrzostwach kraju juniorów lub 
seniorów, bezpośrednio poprzedzających rok 
przyznania nagrody, 

3) trenerom i działaczom sportowym zasłużonym, 
których zawodnicy zajęli miejsce od czwartego 
do dziesiątego w mistrzostwach kraju, zostali 
objęci programem przygotowań do igrzysk olim-
pijskich, paraolimpijskich, mistrzostw świata, 
Europy opracowanym przez właściwy polski 
związek sportowy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-10118106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 1 pkt 2 i 3). 

§ 6 

Cażdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko 
jedną nagrodę lub wyróżnienie za to samo osiągnięcie 
w danym roku kalendarzowym. 

§ 7 

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, 
w kategoriach, o których mowa w § 3, mogą skła-
dać działające na terenie Powiatu Wałbrzyskiego 
stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe 
lub związki sportowe. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody czy wyróżnienia 
winien zawierać: 
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do na-

grody pieniężnej lub wyróżnienia i jego adres 
zamieszkania, 

2) informacje dotyczące wnioskodawcy,  
3) dane o osiągnięciach wysokich wyników spor-

towych w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym, 

4) uzasadnienie wniosku. 
3. Wnioski należy składać w Cancelarii Ogólnej Utaro-

stwa Powiatowego w Wałbrzychu. 
4. Termin składania wniosków o przyznanie nagrody 

lub wyróżnienia za 2005 r. upływa 30 stycznia 

2006 r., a w latach następnych z dniem 15 listo-
pada każdego roku, którego wniosek dotyczy. 

5. Rozpatrzenie wniosków następować będzie 
w 2006 r. do 20 lutego, a w latach następnych do 
dnia 15 stycznia każdego roku.  

6. W razie stwierdzenia we wniosku braków formal-
nych wnioskodawca zobowiązany jest do ich usu-
nięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia do 
ich usunięcia. 

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przy-
padku: 
1) złożenia po terminie, 
2) cofnięcia przez wnioskodawcę, 
3) rezygnacji kandydata, 
4) jeżeli nie usunięto braków formalnych w wyzna-

czonym terminie. 
8. Złożone wnioski opiniuje Comisja Oświaty, Cultury 

i Promocji Powiatu, 
9. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 8 

Informacje o możliwości składania wniosków oraz 
o przyznanych nagrodach ogłoszone będą w prasie 
lokalnej oraz na stronach internetowych Utarostwa 
Powiatowego. 

§ 9 

Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały 
uwzględnione nie przysługuje prawo odwołania. 

R o z d z i a ł  3 

Ustateaia k bc we 

§ 10 

Orodki finansowe na przyznane nagrody i wyróżnienia 
zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Powiatu 
Wałbrzyskiego na dany rok budżetowy dla działu 926 
Cultura fizyczna i sport. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§12 

Traci moc uchwała nr XXVIII160105 Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 
ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Utarosty 
Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fi-
zycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania oraz jej wysokości. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ POWIATU 

 STANISŁAW KUŹNIAR 
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Zał czaik d  ucnwały Rady P -
wiatu Wałkrzyskieg  z daia 
29 grudaia 2005 r. (p z. 275) 
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10118106 z dnia 
18 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność pkt 1 lit. c we fragmencie „trener1działacz, 
sponsor Clubu*”). 
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UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie ustateaia r zkładu g dzia pracy aptek  góta d stępaycn 
działaw cycn aa tereaie P wiatu Wr cławskieg  

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z pópn. zm) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 
poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, 
poz. 896) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrzów Niasta i wminy: Cąty 
Wrocławskie, Uobótka, Wójtów wminy: Czernica, Długołęka, Dordanów Olą-
ski, Cobierzyce, Nietków, Owięta Catarzyna, Żórawina i Dolnośląskiej Izby 
Aptekarskiej we Wrocławiu, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Wrocław-
skiego:  
 

WYKAZ GODZIN PRACY APTEK OGPLNODOSTLPNYCS PROWADZACYCS DZIACALNOŚA 
W NASTLPUJĄCYCS GMINACS: 

Godziny otwarcia 
Lp. Nazwa i adres apteki Gmina poniedziałek – 

piątek 
sobota niedziela 

1 2 3 4 5 6 
  1. APTEKA  „KAMIENIECKA” 

ul. Spółdzielcza 4 
55-002 Kamieniec Wrocławski 

Czernica 9.00 – 18.00 9.00 – 13.00 – 

  2. APTEKA  „MALINOWA” 
ul. Malinowa 2 
55-002 Kamieniec Wrocławski  

Czernica 8.00 – 20.00 9.00 – 14.00 – 

  3. APTEKA  „PANAX” 
ul. Wojska Polskiego 8/9 
55-003 Czernica 

Czernica 9.00 – 16.00 10.00 – 12.00 – 

  4. APTEKA  „NOWA” 
ul. Broniewskiego 1 
Długołęka, 55-095 Mirków 

Długołęka 9.30 – 16.30 9.30 – 13.00 – 

  5. APTEKA  „KIECCZOWSKA” 
ul. Wilczycka 14 
55-093 Kiełczów 

Długołęka 8.00 – 17.30 9.00 – 14.00 – 

  6. APTEKA  „MAGNOLIA” 
ul. Milicka 16/2 
55-094 Cozina 

Długołęka 8.30 – 18.00 – – 

  7. APTEKA  „LIBRA” 
ul. Wrocławska 46 
55-065 Jordanów Śląski 

Jordanów 
Śląski 

8.30 – 16.30 9.00 – 13.00 – 

  8. APTEKA  „POD CEDREM” 
Rynek 15 
55 – 080 Kąty Wrocławskie 

Kąty 
Wrocławskie 

8.30 – 18.00 9.00 – 14.00 – 

  9. APTEKA  „AGAWA” 
ul. Staszica 1 b 
55-080 Kąty Wrocławskie 

Kąty 
Wrocławskie 

8.00 – 18.00 8.00 – 12.00 – 

10. APTEKA  „GNIECSOWICKA” 
ul. Wrocławska 57 
55-042 Gniechowice 

Kąty 
Wrocławskie 

9.00 – 16.00 9.00 – 13.00 – 

11. APTEKA  „VERBENA” 
ul. Główna 37 
55-070 Smolec 

Kąty 
Wrocławskie 

9.00 – 16.00 9.00 – 12.00 – 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 6 

12. APTEKA  „SMOLECKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55-070 Smolec 

Kąty 
Wrocławskie 

8.30 – 20.00 9.00 – 14.00 – 

13. APTEKA  „POD ORCEM” 
ul. Robotnicza 12 
55-040 Kobierzyce 

Kobierzyce 8.30 – 18.00 9.00 – 14.00 – 

14. APTEKA SUPER – PSARMA 
ul. Czekoladowa 9 
55-040 Bielany Wrocławskie 

Kobierzyce 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00 10.00 – 20.00 

15. APTEKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 
55-075 Bielany Wrocławskie 

Kobierzyce 8.30 – 18.00 9.00 – 14.00 – 

16. APTEKA  „MACA” 
ul. Świdnicka 34 
55-041 Tyniec Mały 

Kobierzyce 8.00 – 18.00 9.00 – 14.00 – 

17. APTEKA  „TYNIECKA” 
ul. Nowa 5 
55-041 Tyniec Mały 

Kobierzyce 8.00 – 18.00 9.00 – 15.00 – 

18. APTEKA  „MALWA” 
ul. Kolejowa 27 
55-081 Mietków 

Mietków 8.00 – 15.00 9.00 – 13.00 – 

19. APTEKA  „POD ORCEM” 
Rynek 10 
55-050 Sobótka 

Sobótka 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 co 2-ga 
niedziela – 
zamiennie 
z apteką 

„Słowiańską” 
11.00 – 13.00 

20. APTEKA  „SCONECZNA”  
ul. Strzelców 2 
55-050 Sobótka 

Sobótka 9.00 – 17.00 – – 

21. APTEKA  „SCOWIAŃSKA” 
ul. Świdnicka 6 
55-050 Sobótka 

Sobótka 8.00 – 19.00 8.30 – 14.00 co 2-ga 
niedziela – 
zamiennie 
z apteką 

„Pod Ołem” 
11.00 – 13.00 

22. APTEKA  „RUMIANKOWA” 
ul. Zmorskiego 1 
55-051 Sobótka Zachodnia 

Sobótka 9.00 – 18.00 10.00 – 14.00 – 

23. APTEKA LEKPW GOTOWYCS 
ul. Główna 86 
55-010 Święta Katarzyna 

Święta 
Katarzyna 

9.00 – 18.00 9.00 – 12.00 – 

24. APTEKA  „POD MODRZEWIEM” 
ul. Modrzewiowa 19 
55-011 Siechnice 

Święta 
Katarzyna 

9.00 – 18.00 9.00 – 13.00 – 

25. APTEKA  „MICA” 
ul. Kolejowa 15 
55-011 Siechnice 

Święta 
Katarzyna 

8.30 – 17.00 9.00 – 12.00 – 

26. APTEKA  „POD JESIONEM” 
ul. Urzędnicza 11 
55-020 Żórawina 

Żórawina 9.00 – 16.30 10.00 – 13.00 -– 

 

§ 2 

1. W celu zapewnienia mieszkańcom Powiatu Wrocławskiego dostępności do świadczeń aptekar-
skich w porze nocnej apteki ogólnodostępne pełnią tygodniowe dyżury liczone od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach: 
– w dni powszednie: 21.00 – 8.00 
– w soboty: 21.00 – 10.00 
– w niedziele: 20.00 – 8.00  
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Dyżury nocne odbywać się będą wg poniższego harmonogramu ustalonego na okres od 
02.01.2006 r. do 31.12.2006 r.: 

 

Okres dyźurów Dyźurujące apteki 

1 2 

02.01.2006 – 08.01.2006 APTEKA  „MALINOWA” 
ul. Malinowa 2 
55-002 Kamieniec Wrocławski 

09.01.2006 – 15.01.2006 APTEKA  „AGAWA” 
ul. Staszica 1 b 
55-080 Kąty Wrocławskie 

16.01.2006 – 22.01.2006 APTEKA  „SCOWIAŃSKA” 
ul. Świdnicka 6 
55-050 Sobótka 

23.01.2006 – 29.01.2006 APTEKA  „NOWA” 
ul. Broniewskiego 1 
Długołęka, 55-095 Mirków 

30.01.2006 – 05.02.2006 APTEKA  „MALWA” 
ul. Kolejowa 27 
55-081 Mietków 

06.02.2006 – 12.02.2006 APTEKA  „POD MODRZEWIEM” 
ul. Modrzewiowa 19 
55-011 Siechnice 

13.02.2006 – 19.02.2006 APTEKA  „LIBRA” 
ul. Wrocławska 46 
55-065 Jordanów Śląski 

20.02.2006 – 26.02.2006 APTEKA  „POD ORCEM” 
ul. Robotnicza 12 
55-040 Kobierzyce 

27.02.2006 – 05.03.2006 APTEKA  „KIECCZOWSKA” 
ul. Wilczycka 14 
55-093 Kiełczów 

06.03.2006 – 12.03.2006 APTEKA  „POD JESIONEM” 
ul. Urzędnicza 11 
55-020 Żórawina 

13.03.2006 – 19.03.2006 APTEKA  „POD CEDREM” 
Rynek 15 
55-080 Kąty Wrocławskie 

20.03.2006 – 26.03.2006 APTEKA  „KAMIENIECKA” 
ul. Spółdzielcza 4 
55-002 Kamieniec Wrocławski 

27.03. 2006 – 02.04.2006 APTEKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 
55-075 Bielany Wrocławskie 

03.04.2006 – 09.04.2006 APTEKA LEKPW GOTOWYCS 
ul. Główna 86 
55-010 Święta Katarzyna 

10.04.2006 – 16.04.2006 APTEKA  „RUMIANKOWA” 
ul. Zmorskiego 1 
55-051 Sobótka Zachodnia 

17.04.2006 – 23.04.2006 APTEKA  „MAGNOLIA” 
ul. Milicka 16/2 
55-094 Cozina 

24.04.2006 – 30.04.2006 APTEKA  „TYNIECKA” 
ul. Nowa 5 
55-041 Tyniec Mały 

01.05.2006 – 07.05.2006 APTEKA  „MICA” 
ul. Kolejowa 15 
55-011 Siechnice 

08.05.2006 – 14.05.2006 APTEKA  „PANAX” 
ul. Wojska Polskiego 8/9 
55-003 Czernica 
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15.05.2006 – 21.05.2006 APTEKA  „GNIECSOWICKA” 
ul. Wrocławska 57 
55-042 Gniechowice 

22.05.2006 – 28.05.2006 APTEKA  „POD ORCEM” 
Rynek 10 
55-050 Sobótka 

29.05.2006 – 04.06.2006 APTEKA  „SMOLECKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55-070 Smolec 

05.06.2006 – 11.06.2006 APTEKA SUPER – PSARMA 
ul. Czekoladowa 9 
55-040 Bielany Wrocławskie 

12.06.2006 – 18.06.2006 APTEKA  „SCONECZNA” 
ul. Strzelców 2 
55-050 Sobótka 

19.06.2006 – 25.06.2006 APTEKA  „VERBENA” 
ul. Główna 37 
55-070 Smolec 

26.06.2006 – 02.07.2006 APTEKA  „MACA” 
ul. Świdnicka 34 
55-041 Tyniec Mały 

03.07.2006 – 09.07.2006 APTEKA  „MALINOWA” 
ul. Malinowa 2 
55-002 Kamieniec Wrocławski 

10.07.2006 – 16.07.2006 APTEKA  „AGAWA” 
ul. Staszica 1 b 
55-080 Kąty Wrocławskie 

17.07.2006 – 23.07.2006 APTEKA  „SCOWIAŃSKA” 
ul. Świdnicka 6 
55-050 Sobótka 

24.07.2006 – 30.07.2006 APTEKA  „NOWA” 
ul. Broniewskiego 1 
Długołęka, 55-095 Mirków 

31.07.2006 – 06.08.2006 APTEKA  „MALWA” 
ul. Kolejowa 27 
55-081 Mietków 

07.08.2006 – 13.08.2006 APTEKA  „POD MODRZEWIEM” 
ul. Modrzewiowa 19 
55-011 Siechnice 

14.08.2006 – 20.08.2006 APTEKA  „LIBRA” 
ul. Wrocławska 46 
55-065 Jordanów Śląski 

21.08.2006 – 27.08.2006 APTEKA  „POD ORCEM” 
ul. Robotnicza 12 
55-040 Kobierzyce 

28.08.2006 – 03.09.2006 APTEKA  „KIECCZOWSKA” 
ul. Wilczycka 14 
55-093 Kiełczów 

04.09.2006 – 10.09.2006 APTEKA  „POD JESIONEM” 
ul. Urzędnicza 11 
55-020 Żórawina 

11.09.2006 – 17.09.2006 APTEKA  „POD CEDREM” 
Rynek 15 
55-080 Kąty Wrocławskie 

18.09.2006 – 24.09.2006 APTEKA  „KAMIENIECKA” 
ul. Spółdzielcza 4 
55-002 Kamieniec Wrocławski 

25.09.2006 – 01.10.2006 APTEKA  „DOMOWA” 
ul. Wrocławska 15 
55 – 075 Bielany Wrocławskie 
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02.10.2006 – 08.10.2006 APTEKA LEKPW GOTOWYCS 
ul. Główna 86 
55-010 Święta Katarzyna 

09.10.2006 – 15.10.2006 APTEKA  „RUMIANKOWA” 
ul. Zmorskiego 1 
55-051 Sobótka Zachodnia 

16.10.2006 – 22.10.2006 APTEKA  „MAGNOLIA” 
ul. Milicka 16/2 
55-094 Cozina 

23.10.2006 – 29.10.2006 APTEKA  „TYNIECKA” 
ul. Nowa 5 
55-041 Tyniec Mały 

30.10.2006 – 05.11.2006 APTEKA  „MICA” 
ul. Kolejowa 15 
55-011 Siechnice 

06.11.2006 – 12.11.2006 APTEKA  „PANAX” 
ul. Wojska Polskiego 8/9 
55-003 Czernica 

13.11.2006 – 19.11.2006 APTEKA  „GNIECSOWICKA” 
ul. Wrocławska 57 
55-042 Gniechowice 

20.11.2006 – 26.11.2006 APTEKA  „POD ORCEM” 
Rynek 10 
55-050 Sobótka 

27.11.2006 – 03.12.2006 APTEKA  „SMOLECKA” 
ul. Wierzbowa 9 
55-070 Smolec 

04.12.2006 – 10.12.2006 APTEKA SUPER – PSARMA 
ul. Czekoladowa 9 
55-040 Bielany Wrocławskie 

11.12.2006 – 17.12.2006 APTEKA  „SCONECZNA” 
ul. Strzelców 2 
55-050 Sobótka 

18.12.2006 – 24.12.2006 APTEKA  „VERBENA” 
ul. Główna 37 
55-070 Smolec 

25.12.2006 – 31.12.2006 APTEKA  „MACA” 
ul. Świdnicka 34 
55-041 Tyniec Mały 

 

2. Dostępność do środków farmaceutycznych w święta i inne dni ustawowo wolne od pracy za-
pewnia się w ten sposób, że apteka pełniąca dyżur zgodnie z poniższym harmonogramem jest 
zobowiązana do udzielania świadczeń w godzinach: 10.00 – 14.00. 

 

Okres dyźurów Dyźurujące apteki 

ŚWILTA WIELKANOCNE: 
16.04.2006 
17.04.2006 

 
APTEKA  „MALINOWA”, Kamieniec Wrocławski 
APTEKA  „POD CEDREM”, Kąty Wrocławskie 

01.05.2006 APTEKA  „KIECCZOWSKA”, Kiełczów 

03.05.2006 APTEKA  „POD ORCEM”, Kobierzyce 

15.06.2006 APTEKA  „SCOWIAŃSKA”, Sobótka 

15.08.2006 APTEKA  „SMOLECKA”, Smolec 

01.11.2006 APTEKA  „POD ORCEM”, Sobótka 

11.11.2006 APTEKA  „POD MODRZEWIEM”, Siechnice 

ŚWILTA BOŻEGO NARODZENIA: 
25.12.2006 
26.12.2006 

 
APTEKA  „POD JESIONEM”, Żórawina 
APTEKA „NOWA”, Długołęka 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Utaroście Powiatu Wrocławskiego. 

§ 4 

Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2006 r.  
 

 
 CZŁONEC ZARZPDU POWIATU 

 ANDRZEJ JAMROZIK 

 UTAROUTA 

 ANDRZEJ WĄSIK 
 
 
 CZŁONEC ZARZPDU POWIATU 

 BARTOSZ KOPACZ 

 
 
 WICEUTAROUTA 

 IRENEUSZ SŁOMA 
 
 
 CZŁONEC ZARZPDU POWIATU 

 BERNARD POTOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 

z dnia 14 grudnia 2005 r. 

w sprawie  kreśteaia Regutamiau d datków d  wyaagr dzeaia zasadaiczeg  
 raz  wyaagr dzeaia  za g dziay  p aadwymiar we i g dziay  d raźaycn 
zastępstw   dta   aauczycieti   zatrudai aycn   w  szk łacn   i  przedszk tacn 

pr wadz aycn przez Gmiaę Góra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, 
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, 
oraz 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) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Carta Nauczyciela (tekst jednolity z 
2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 
213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz 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 Niejska w wórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się Regulamin, który określa:  
1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funk-

cyjnego i za  warunki pracy, oraz szczegółowe wa-
runki ich przyznawania, 

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 
wysługę lat, 

3) szczegółowy warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dorapnych zastępstw, 

4) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycie-
li zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez wminę wóra. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszko-

le, 
2) uczniach – należy przez to rozumieć także wycho-

wanków. 

§ 3 

D datek m tywacyway 

1. Warunkiem przyznania  nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne 

uczniów; 
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  2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkur-
sach, turniejach, olimpiadach oraz w innych 
obszarach działań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym; 

  3) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów poprzez kształtowanie po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą 
oraz właściwych postaw  moralnych i społecz-
nych; 

  4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom 
i uzależnieniom; 

  5) aktywne i efektywne działania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnie-
niem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 

  6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczysto-
ści szkolnych; 

  7) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami działającymi w szkole; 

  8) inicjowanie i stałe prowadzenia nadobowiąz-
kowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych; 

  9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie zdolnego; 

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowocze-
snych metod nauczania i wychowywania; 

11) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające 
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.  

2. Orodki finansowe przeznaczone na dodatki moty-
wacyjne wynoszą 2m wynagrodzenia zasadniczego 
wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
i niepełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Ustala się następujący podział środków przezna-
czonych na dodatek motywacyjny: 
80m w dyspozycji dyrektorów szkół,  
20m w dyspozycji burmistrza. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – 
burmistrz. 

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. 

§ 4 

D datek puakcyway 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie szko-
ły przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi  
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go następującego po trzech miesiącach nieobecno-
ści dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop 
wypoczynkowy. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie 
funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego 
lub opiekuna stażu również przysługuje dodatek 
funkcyjny. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły ustala burmistrz w granicach stawek określonych 
w Tabeli stawek dodatku funkcyjnego, uwzględnia-
jąc wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, zło-
żoność zadań wynikających z zajmowanego stano-
wiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole 
oraz wyniki pracy. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrekto-
rów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kie-
rownicze ustala dyrektor szkoły.  

6. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów nie mogą 
przekroczyć 80m kwoty dodatku funkcyjnego przy-
znanego dyrektorowi. 

 

Taketa stawek d datku puakcywaeg  
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych 
 1. Dyrektor szkoły 500 – 1 250 
 2. Kierownik świetlicy szkolnej 260 – 410 
 3. Opiekun staźu 40 

20 zł – kaźdy następny staźy-
sta odbywający w tym samym 

okresie staź 
 4. Wychowawca  klasy: 

– oddział do 20 uczniów 
– oddział od 21 uczniów do 26 uczniów  
– oddział ponad 26 uczniów  

 
30 
35 
40 

 5. Doradca metodyczny 350 – 470 
 
 

§ 5 

D datek za waruaki pracy 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne wa-
runki pracy z tytułu prowadzenia: 
a) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi 

i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głębokim – w wysokości 10m otrzymywanego 
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, 

b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego w wysokości 
20m stawki godzinowej nauczyciela za każdą 
efektywnie przepracowaną godzinę indywidual-
nego nauczania. 

2. Utawkę godzinową, o której mowa w ust. 1, ustala 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
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dzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych przez nauczyciela.  

3. Dodatek za uci żtiwe waruaki przysługuje nauczy-
cielowi, który prowadzi nauczanie dziecka upośle-
dzonego umysłowo w stopniu w umiarkowanym 
lub znacznym z orzeczeniem do nauczania specjal-
nego, pod warunkiem, że nauczanie prowadzone 
jest według odrębnego programu nauczania obo-
wiązującego w danym typie szkoły specjalnej, 
a zajęcia wychowawcze według odrębnego pro-
gramu wychowawczego opracowanego przez wy-
chowawcę – w wysokości 15m wynagrodzenia za-
sadniczego. 

4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden do-
datek w większej wysokości. 

§ 6 

D datek za wysługę tat 

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nie-
obecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

§ 7 

Wyaagr dzeaie za g dziay p aadwymiar we i g dziay 
d raźaycn zastępstw 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę dorapnego zastępstwa nauczyciela ustala 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymia-
rowych oraz dorapnego zastępstwa odbywa się 
w warunkach uprawniających do tego dodatku) 
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych lub dorapnego zastępstwa nauczy-
ciela. 

2. Niesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczy-
ciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc 
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany  wymiar 
zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i do-
rapne zastępstwa przysługuje za godziny faktycznie 
zrealizowane. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz 
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub  kończą  w  środku  tygodnia – za podstawę 
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyj-

muje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
nauczyciela pomniejszony o 115 tego wymiaru za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy lub dzień ustawowo wolny od pracy.  

§ 8 

D datek mieszkaai wy 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązujące-
go wymiaru zajęć w szkole, położonej na terenie 
wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany 
dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wyso-
kości: 
1) dla 1 osoby    – 46 zł, 
2) dla 2 osób      – 61 zł, 
3) dla 3 osób      – 77 zł, 
4) dla 4 i więcej osób – 92 zł. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-
cych: 
1) małżonka, który nie posiada własnego pródła 

dochodów lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na  wyłącz-

nym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły 
ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie 
dłużej jednak przez okres pobierania nauki, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 25 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
pródła dochodów. 

3. O wszelkich zmianach w stanie rodzinnym o któ-
rych mowa w ust. 2, będącym podstawą naliczenia 
dodatku nauczyciel otrzymujący dodatek jest obo-
wiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznają-
cy dodatek. W przypadku niepowiadomienia organu 
przyznającego dodatek, nienależnie pobrane przez 
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi wraz  
z ustawowymi odsetkami. 

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu 
z nim stale, będącemu także nauczycielem, przy-
sługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej 
w ust.1.  Nałżonkowie wspólnie wskazują praco-
dawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, u wskazanego 
przez niego pracodawcy. 

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
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  8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkami. 

  9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły – burmistrz. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożony zo-
stał wniosek o jego przyznanie. 

11. Dodatek jest wypłacany z dołu w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 

§ 9 

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w takim sa-
mym trybie jak uchwalenie Regulaminu. 
 
 
 
 

§ 10 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku do 
31 grudnia 2006 roku.  

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi wóry. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 BRONISŁAW CIEBIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

278 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustaa wieaia  admiaistrat ra  aa  targ wisku  miewskim   raz 
iakaseata   płaty  targ wew i wys k ści  wyaagr dzeaia  za admiaistr waaie 

 raz iakas  w 2006 r ku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.),
w związku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pópn. zm.) oraz art. 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada 
Niejska w Daworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Administratorem targowiska miejskiego oraz inkasen-
tem opłaty targowej ustanawia się „INWEUTZCDE” 
Up. z o.o.  z  siedzibą  59-400  Dawor,  ul. Wrocław-
ska 19. 

§ 2 

Wynagrodzenie miesięczne za administrowanie i inka-
so opłaty targowej w 2006 r. stanowi 60m kwoty 
zainkasowanych w ciągu miesiąca opłat targowych. 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXI114312003 Rady Niejskiej w Daworze 
z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia 
administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta 
opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za admini-
strowanie oraz inkaso w latach 2004–2005. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta 
Dawora. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 KRZYSZTOF SASIELA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie regutamiau wyaagradzaaia aauczycieti w 2006 r ku 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Carta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmia-
nami Dz. U. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, 
Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759) oraz rozporządzenia Ninistra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005 r.) Rada Niejska w Lubawce 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania 
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dorapnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wy-
nagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe za-
sady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkanio-
wego w brzmieniu o następującej treści: 

R o z d z i a ł  I 

P staa wieaia  gótae 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1. szk te – należy, przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę dla której organem prowadzącym  jest wmi-
na Lubawka. 

2. dyrekt rze tuk wicedyrekt rze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt. 1, 

3. r ku szk taym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

4. ktasie- należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

5. uczaiu – należy przez  to rozumieć także wycho-
wanka, 

6. tyg dai wym  k wi zk wym wymiarze g dzia – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy  
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 roz-
porządzenia Ninistra Edukacji Narodowej i Uportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22 , poz. 181 z 2005 r.), 

7. Karcie Nauczycieta – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Carta 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. Nr 96, poz. 956, 
Nr 197, poz. 1845), 

8. R zp rz dzeaiu – rozumie się przez to rozporządze-
nia Ninistra Edukacji Narodowej i Uportu z dnia  
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181 z 2005 r.). 

§ 2 

Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie od 1 stycz-
nia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku. 

R o z d z i a ł  II 

D datek za wysługę tat 

§ 3 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat. 
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Carty 

Nauczyciela. Uzczegółowe zasady zaliczania okre-
sów zatrudnienia do stażu pracy, będącego pod-
stawą ustalenia stawki dodatku określa § 7 rozpo-
rządzenia NEN z dnia 31 stycznia 2005 roku. 

3. Dodatek przysługuje: 
– od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
nabył prawa do dodatku lub wyższej stawki do-
datku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu 
miesiąca, 

– za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyżej wymienionej stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca. 

4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla podrato-
wania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
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otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szcze-
gółowy stanowi inaczej. 
Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecno-
ści w pracy z powodu niezdolności do pracy na 
wskutek choroby bądp konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia z spo-
łecznego. 

4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego 
wysokość potwierdza: 
– nauczycielowi – dyrektor,  
– dyrektorowi – burmistrz. 

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-4124106 z dnia 18 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 3 ust. 5). 

R o z d z i a ł  III 

D datek m tywacyway 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami klasyfika-
cji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawo-
dach, olimpiadach itp., 

2. umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

3. pełne rozeznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

4. jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, 

5. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Carty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez, uroczystości 

szkolnych i środowiskowych, 
b) aktywny udział w komisjach przedmiotowych 

i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego  
nauczycieli. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
być wyższy niż 7m – jego wynagrodzenia zasadni-
czego, 
dodatek dla wicedyrektora nie  wyższy niż 8m jego 
wynagrodzenia zasadniczego, 
dodatek dla dyrektora nie może być wyższy niż 
10m – jego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełnienia warunków, o których mowa w § 4 oraz 
pulę posiadanych środków, ustala dyrektor, 
a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Niasta Lu-
bawka. 

4. Dodatek motywacyjny może zostać wypowiedziany 
z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowie-
dzenia, z powodu rażącego naruszenia któregokol-
wiek z warunków wymienionych w § 4. 

5. Burmistrz Niasta określa corocznie pulę środków 
przeznaczonych na dodatki motywacyjne, o których 
mowa w ust. 3, na okres 1 roku w wysokości 5m 
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczy-
cieli. 

6. Dodatek motywacyjny, wypłaca się z  góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-4124106 z dnia 18 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 5 ust. 6). 

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za dni nie-
obecności w pracy z powodu: 
– w okresie stanu nieczynnego, 
– urlopu zdrowotnego, 
– urlopu macierzyńskiego. 

8. Na wniosek nauczyciela zrzeszonego w związkach 
zawodowych dodatek motywacyjny może być 
przyznawany nauczycielowi po zasięgnięciu opinii 
zakładowych organizacji związkowych. 

R o z d z i a ł  IV 

D datek puakcyway 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości: 
1) dyrektor – w wysokości do 40m pobieranego 

wynagrodzenia zasadniczego, 
2) wicedyrektor – w wysokości do 30m pobiera-

nego wynagrodzenia zasadniczego, 
3) kierownik świetlicy – w wysokości do 15m po-

bieranego wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 

w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i klas, złożoność zadań wynikających 
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kie-
rowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz wa-
runki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 
szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora – Burmistrz Niasta Lubawka, 
2) dla wicedyrektora – Dyrektor  Uzkoły, 
3) dla kierownika świetlicy – Dyrektor Uzkoły. 

§ 7 

1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne, jeżeli 
powierzono im: 
1) funkcję wychowawcy klasy (szkoły podstawo-

we, gimnazja) – w wysokości 40 zł – miesięcz-
nie, 
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2) funkcję wychowawcy klasy (przedszkola) – 
w wysokości 47 zł – miesięcznie  

3) funkcję opiekuna stażu – wysokości 46 zł, za 
każdego stażystę – miesięcznie. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli 
powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla podrato-
wania zdrowia, podczas przebywania w stanie nie-
czynnym, w okresach, za które nie przysługuje  
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia  miesiąca – od tego dnia. 

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują za dni nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy w skutek choroby bądp ko-
nieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które 
nauczyciel  otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia spo-
łecznego oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. 

4. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6 
ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2. 

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4124106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 8 ust. 1 i 5). 

R o z d z i a ł  V 

D datek za waruaki pracy 

§ 9 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych 
w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia wskazanego 
w  § 1 pkt 8 Regulaminu. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 

dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w ust. 1. 

§ 10 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków o których mowa § 9, ustala się 
w wysokości: 
1) za prowadzenie indywidualnego nauczania 

dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego – w wysokości 3m wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela, 

2) w klasach łączonych w szkołach podstawowych 
– w wysokości do 3m wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela, 

3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych z dziećmi upośledzonymi umysłowo 
w stopniu umiarkowanym i znacznym – w wy-
sokości do 3m wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela. 

§ 11 

Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za dni nie-
obecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
w skutek choroby bądp konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego oraz podczas 
urlopu macierzyńskiego. 

§ 12 

Dodatek za  warunki pracy wypłaca się nauczycielom 
miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodze-
nia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4124106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 12). 

R o z d z i a ł  VI 

Wyaagr dzeaie za g dziay p aadwymiar we i g dziay 
zastępstw d raźaycn 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę dorapnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzi-
nie została zrealizowana w warunkach uprawniają-
cych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych, realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lub dorapne-
go zastępstwa. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć ustalony na podstawie art. 42 
ust. 4a Carty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną 
godzinę dorapnego zastępstwa, oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin. 

3. Niesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar tygodniowy godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 14 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przysługują za dni, w 
których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
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przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolne-
go, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygo-
dnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-4124106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 14). 

§ 15 

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni 
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w któ-
rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku 
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Carty 
Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 
Carty Nauczyciela pomniejszony o 115 tego wymiaru 
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-4124106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 15). 

§ 16 

wodziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z powo-
du: 
1) zawieszenia zajęć w związku z epidemią lub mro-

zami, 
2) wyjazdu dzieci na wycieczki i imprezy, 
3) choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwają-

ca nie dłużej niż tydzień, 
traktuje się jako godziny faktycznie zrealizowane. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4124106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 16). 

§ 17 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw dorapnych wypłaca się po przepracowanym 
okresie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-4124106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 17). 

R o z d z i a ł  VII 

D datek mieszkaai wy 

§ 18 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w: 
1) Uzkoła Podstawowa w Chełmsku Oląskim, 
2) wimnazjum Publiczne w Chełmsku Oląskim, 
3) Przedszkole Publiczne nr 3 w Chełmsku Oląskim, 
4) Uzkoła Podstawowa w Niszkowicach 
i posiadającemu kwalifikacje  wymagane do zaj-
mowania stanowiska przysługuje nauczycielowi do-
datek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3,5m 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4,5m 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5,5m 
4) przy czterech i więcej – 6,5m 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Carty Nauczyciela. 

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, 
wlicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: 
1) współmałżonka, 
2) dzieci do 18 roku życia oraz dzieci uczące się 

i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do 
26 roku życia, 

3) rodziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

4. Zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o któ-
rych mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący doda-
tek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dy-
rektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek 
Burmistrza Niasta Lubawka. W przypadku niepo-
wiadomienia dyrektora szkoły lub Burmistrza 
o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie po-
brane przez nauczyciela świadczenia podlegają 
zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Nałżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie wy-
płacał im ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Burmistrz Niasta Lubawka. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym złożył wniosek o jego przy-
znanie. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie trwania stosunku pracy, a także w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego (w tym zasiłek macierzyński), 

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta umowa 
o pracę na czas określony, dodatek ten wypłaca 
się nie dłużej niż do końca okresu, na który była 
zawarta, 

3) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się 
z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta 
Lubawka.  

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Niejskiej w Lubawce z dnia 
24 lutego 2005 r. nr II1188105 w sprawie ustalenia 
wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawa-
nia nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó-
łowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dorapnych zastępstw 
i niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wyso-

kość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypła-
cania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Dolnośląskiego we Wrocławiu, z mocą od dnia  
1 stycznia 2006 r.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustateaia  aa  r k  2006  regutamiau   kreśtaw ceg   wys k ść 
stawek  raz szczegół we waruaki przyzaawaaia aauczyciet m d datków: 
m tywacywaeg ,  puakcywaeg   i  za  waruaki  pracy   raz  aiektórycn iaaycn 

składaików  wyaagr dzeaia 

 Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Carta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ninistra Edukacji 
Narodowej i Uportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada 
Niejska uchwala: 

 
 

Regutamia 
 kreśtaw cy wys k ść  raz szczegół we waruaki przyzaawaaia aauczyciet m 

d datków: m tywacywaeg , puakcywaeg  i za waruaki pracy  raz aiektórycn iaaycn 
składaików wyaagr dzeaia 

 
 

R o z d z i a ł  I 

P staa wieaia  gótae 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego okre-
ślenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub przed-

szkole, dla której organem prowadzącym jest wmi-
na Pieszyce, 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 1, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, wy-
chowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w szkołach. 

§ 2 

Regulamin określa dla nauczycieli wysokość stawek 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za uciążliwe 
warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorap-
nych oraz zasady wypłacania dodatku za wysługę lat.  

R o z d z i a ł  II 

D datek m tywacyway 

§ 3 

1. Cwota dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
stanowi do 5m kwoty planowanej na wynagrodze-
nia zasadnicze nauczycieli pełnozatrudnionych 
i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne 
etaty. 
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2. Cwota dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
stanowi do 25m planowanych środków na wyna-
grodzenie zasadnicze dyrektorów. 

§ 4 

Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagro-
dzenia i przyznawany jest w ramach przydzielonych 
placówce uchwałą budżetową środków finansowych. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor szkoły na czas określony nie krótszy niż 
1 miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 

2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w granicach do 30m jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje się 
według kryteriów opracowanych przez szkołę. Wa-
runkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
  1) dobra jakość świadczonej pracy, 
  2) ocena pracy (wyróżniająca, dobra), 
  3) pozytywna ocena dorobku zawodowego za 

okres stażu, 
  4) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
  5) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
  6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
  7) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, 

sprawność pomocy dydaktycznych i innych 
urządzeń szkolnych, 

  8) prawidłowe i terminowe prowadzenie doku-
mentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 

  9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy. 

§ 6 

O wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela 
decyduje: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczycie-
la, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzanych wynikami klasyfika-
cji  lub  promocji,  efektami sprawdzianu po kla-
sie VI, sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Carty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i in-

nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na 
rzecz edukacji i pomocy społecznej. 

§ 7 

Dodatek motywacyjny może być przyznawany na-
uczycielom z wyjątkiem: 
1) przebywających na urlopach macierzyńskich, wy-

chowawczych, zdrowotnych, 
2) nauczycieli stażystów w pierwszym roku pracy 

pedagogicznej. 

§ 8 

1. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje 
Burmistrz, uwzględniając poziom spełnienia warun-
ków, o których mowa w § 9.  

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
nie może być wyższa niż 50m jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

3. Dyrektorzy nowo powołani, z wyjątkiem dyrekto-
rów powołanych na kolejne kadencje, mogą otrzy-
mać maksymalny dodatek motywacyjny nie wcze-
śniej niż po upływie jednego roku pracy na zajmo-
wanym stanowisku. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje się 
na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

§ 9 

1. Przy ustalaniu stawki dodatku motywacyjnego 
poddaje się ocenie działalność dyrektora w minio-
nym roku szkolnym, z uwzględnieniem poniższych 
kryteriów i skali punktowej: 
1) Dyrektor jako organ nadzoru pedagogicznego: 

a) tworzenie warunków (planowanie, organizo-
wanie i przewidywanie skutków podejmowa-
nych decyzji) dla prowadzenia prawidłowej 
działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wy-
chowawczej szkoły, 

b) właściwe motywowanie oraz monitorowanie 
pracy nauczycieli i pracowników administra-
cyjno-obsługowych, 

c) inspirowanie, projektowanie i organizowanie 
systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli na podstawie przeprowadzonych 
diagnoz oraz zaplanowanych zadań, 

d) stosowanie i doskonalenie aktywizujących 
metod pracy, prowadzenie innowacji i ekspe-
rymentów pedagogicznych podnoszących 
efektywność i atrakcyjność szkoły oraz pro-
mujących ją w gminie i środowisku, 

e) aktualizowanie wiedzy i umiejętności poprzez 
uczestnictwo w zorganizowanych formach 
kształcenia i doskonalenia oraz ich wykorzy-
stanie w pracy na rzecz rozwoju szkoły. 

Za reatizacwę cał ści p wyższycn zadab dyrekt r 
m że  trzymać d  15 pkt (za każdy p dpuakt  
w skati  d 0 d  3 puaktów). 
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2) Dyrektor jako zarządzający placówką: 
a) racjonalna gospodarka środkami finansowymi 

(wykorzystanie środków budżetowych, pozy-
skiwanie środków pozabudżetowych) i po-
dejmowanie działań zmierzających do wzbo-
gacenia majątku szkolnego, 

b) prawidłowość opracowania planu finansowe-
go jednostki i właściwa jego realizacja, 

c) terminowe realizowanie zaplanowanych za-
dań własnych i zleconych przez organ pro-
wadzący, 

d) współpraca ze społecznymi organami szkoły 
i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym 
zakresie, organizacja wypoczynku letniego 
i zimowego, 

e) bezpieczeństwo w placówce, m.in. problem 
przemocy, alkoholizmu, narkomanii, palenia 
tytoniu, przestrzegania bezpieczeństwa bhp 
i ppoż. 

Za reatizacwę cał ści p wyższycn zadab dyrekt r 
m że  trzymać d  15 pkt (za każdy p dpuakt 
w skati  d 0 d  3 puaktów). 

3) Dyrektor jako kierownik zakładu pracy: 
a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych 

(polityka kadrowa), 
b) dbałość o powierzony majątek, czystość i es-

tetykę placówki oraz jej otoczenia, remonty 
bieżące, 

c) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, 
d) sposób prowadzenia dokumentacji placówki 

oraz znajomość prawa oświatowego i prze-
strzeganie jego zasad. 

Za reatizacwę cał ści p wyższycn zadab dyrekt r 
m że  trzymać d  20 pkt (za każdy p dpuakt 
w skati  d 0 d  5 puaktów). 
Przyjmuje się, że 1 punkt jest odpowiednikiem 
1m stawki dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
ra placówki. 

§ 10 

1. Burmistrz ustalając dyrektorowi stawkę dodatku 
motywacyjnego może uwzględnić także inne kryte-
ria niż wymienione w § 9, a w szczególności: 
a) opinię  dotyczącą  pracy  dyrektora  lub  pla-

cówki, zgłaszaną przez organ nadzoru pedago-
gicznego, 

b) informacje otrzymane po kontroli przeprowadzo-
nej przez organ prowadzący, dotyczące uchy-
bień w pracy dyrektora lub placówki, 

c) uzasadnione wnioski pracowników placówki lub 
rodziców, 

d) nieobecności w pracy powyżej 30 dni, liczonych 
łącznie w ostatnich 12 miesiącach, 

e) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podległych 
mu pracowników dyscypliny pracy. 

2. Zmiana ustalonej stawki dodatku motywacyjnego 
z przyczyn, o których mowa w ust. 1, może nastą-
pić w dowolnym terminie, z mocą od pierwszego 
dnia następnego miesiąca po decyzji Burmistrza 
Niasta. 

§ 11 

1. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-4122106 z dnia 18 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 11 ust. 1). 

2. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel 
powiadamiany jest przez dyrektora szkoły na pi-
śmie. O przyznaniu, cofnięciu lub zmianie dodatku 
motywacyjnego Burmistrz powiadamia dyrektora 
placówki pismem. Copie pism włącza się do akt 
osobowych pracownika. 

R o z d z i a ł  III 

D datek puakcyway 

§ 12 

Dodatek funkcyjny przysługuje: 
1) dyrektorom szkół, 
2) wicedyrektorom, 
3) nauczycielom – opiekunom stażu, 
4) nauczycielom – wychowawcom oddziałów, grup. 

§ 13 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od 
liczby oddziałów w szkole, warunków organizacyj-
nych szkoły, złożoności zadań wynikających 
z funkcji kierowniczej i liczby stanowisk kierowni-
czych. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
i wicedyrektorów określa poniższa tabela: 

 
 

Miesięcznie [zł] 
Lp. stanowisko 

od do 
1. PrzedszkozS 

• dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie 
 

200 zł 
 

600 zł 
2. Szkoły 

• dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów 
• dyrektor szkoły liczącej od 7 do 16 oddziałów 
• dyrektor szkoły liczącej od 17  oddziałów i więcej  
• wicedyrektor 

 

250 zł 
300 zł 
350 zł 
200 zł 

 
600 zł 
800 zł 
850 zł 
600 zł 
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§ 14 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Bur-
mistrz Niasta Pieszyce. 

2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora określa (co do 
zasady i wysokości) i przyznaje dyrektor szkoły, 
z tym że wysokość dodatku nie może przekroczyć 
70m dodatku przyznanego dyrektorowi. 

§ 15 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu: 
1) powierzenia funkcji opiekuna stażu w wysokości 

40 zł za: nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
rozwoju zawodowego nauczyciela, opracowanie 
projektu oceny dorobku zawodowego nauczycie-
la odbywającego staż, 

2) powierzenia wychowawstwa w wysokości:  
– od 35 zł do 40 zł miesięcznie w przedszko-

lach, 
– od 30 zł do 35 zł miesięcznie w szkołach 

podstawowych, 
za: planowanie i organizowanie różnych form 
życia zespołowego, działania integrujące zespół 
uczniów, planową i systematyczną realizację 
programu wychowawczego placówki oświato-
wej, współpracę z rodzicami (wspieranie ich 
w wychowaniu dzieci i włączenie w życie szko-
ły, klasy i placówki), za opiekę nad uczniami 
i wychowankami wymagającymi pomocy. 

§ 16 

1. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu przez 
niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłacany 
jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 1130 
stawki dodatku nauczyciela opiekuna przez liczbę 
dni sprawowania tej funkcji. 

2. Deżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na 
zwolnieniu lekarskim ust. 1 stosuje się odpowied-
nio. 

§ 17 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. W tych przypadkach prawo do dodatku po-
wstaje od pierwszego dnia miesiąca, po upływie 
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiąz-
ków i kończy się z pierwszym dniem miesiąca na-
stępującego po zaprzestaniu pełnienia tych obo-
wiązków. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję kie-
rowniczą, przysługuje tylko jeden dodatek funkcyj-
ny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyż-
szy z wyłączeniem prawa do otrzymywania dodat-
ku, o którym mowa w § 15. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło powierze-
nie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie 
stanowiska nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4122106 z dnia 
18 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 17 
ust. 3). 

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
obowiązków z innych powodów, do których został 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

§ 18 

Dodatek funkcyjny dla dyrektora i wicedyrektora szko-
ły wypłaca się z góry, pozostałe dodatki funkcyjne 
wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodze-
nia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4122106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 18). 

R o z d z i a ł  IV 

D datek za waruaki pracy 

§ 19 

Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za 
trudne warunki pracy w przypadku, gdy: 
1) prowadzą zajęcia dydaktyczne w oddziałach przy-

sposabiających do pracy – w wysokości do 5m 
wynagrodzenia zasadniczego, 

2) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
w specjalnych przedszkolach (oddziałach specjal-
nych) oraz prowadzą indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjal-
nego – w wysokości do 10m wynagrodzenia za-
sadniczego, 

3) prowadzą  w  przedszkolach  zajęcia rewalidacyjno-
-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi w stopniu 
głębokim – w wysokości do 15m wynagrodzenia 
zasadniczego, według zasad ustalonych w § 20.  

§ 20 

1. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warun-
kach pracy przysługuje za godziny faktycznie prze-
pracowane w tych warunkach i w wysokości pro-
porcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin 
w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.  

2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warun-
kach przysługuje również w okresie niewykonywa-
nia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie li-
czone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

§ 21 

Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za 
pracę w warunkach uciążliwych – w wysokości do 
5m wynagrodzenia zasadniczego, według zasad usta-
lonych w § 20, w przypadku, gdy prowadzą zajęcia, 
wymienione w § 19 pkt 2 i 3 z dziećmi, których stan 
zdrowia z powodu stanów chorobowych, określonych 
w § 2 ust.1 rozporządzenia Ninistra Pracy i Polityki 
Upołecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryte-
riów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 
16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia 
konieczność udzielania stałej opieki. 
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§ 22 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem 
podjęcia pracy w takich warunkach, a ustaje z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło ustanie pracy w tych 
warunkach. 

§ 23 

Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych 
wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4122106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 23). 

R o z d z i a ł  V 

Wyaagr dzeaie za g dziay p aadwymiar we i g dziay 
zastępstw d raźaycn 

§ 24 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za trudne warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, usta-
lonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.  

2. Niesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzysku-
je się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrąglaniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje 
zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami 
organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koń-
czenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 

4. wodziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 
w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 
3) chorobą ucznia nauczania indywidualnego, trwa-

jącą dłużej niż tydzień, 
traktuje się jak godziny odbyte. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określo-
nych w art. 42 ust. 3 ustawy – Carta Nauczyciela 
oraz w uchwale nr XXIII114612004 Rady Niejskiej 
w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycie-
lom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest wmina Pieszy-
ce oraz w sprawie określenia tygodniowego, obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i przedszkolach, dla któ-
rych wmina Pieszyce jest organem prowadzącym, 
realizujących obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze 
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów po-
mniejszony o 115 tego wymiaru (lub odpowiednio 
o 113, 114 itp. dla nauczyciela, któremu ustalono 
czterodniowy, trzydniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowy wolny od pracy. W taki sam spo-
sób rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczy-
cieli korzystających z urlopu z tytułu opieki nad 
dzieckiem do lat 14 oraz urlopów okolicznościo-
wych. 

6. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może 
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych 
w arkuszu organizacyjnym. 

7. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatko-
we za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżają-
cymi do innych miejscowości w ramach tzw. „zie-
lonych szkół” w wysokości wynagrodzenia za 
10 godzin ponadwymiarowych w tygodniu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4122106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 24 ust. 3, 4, 5, 6 oraz 
ust. 7). 

§ 25 

Wynagrodzenie za jedną godzinę dorapnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego 
kwalifikacjami do nauczania przedmiotu ustala się tak 
jak za jedną godzinę ponadwymiarową. 

§ 26 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dorapnych zastępstw wypłaca się z dołu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4122106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 26). 

R o z d z i a ł  VI 

D datek za wysługę tat 

§ 27 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę przysługuje nauczycielowi za 
okres urlopu dla podratowania zdrowia oraz za dni, 
za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy 
z powodu  niezdolności do pracy wskutek choroby 
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bądp konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego. 

§ 28 

1. Dodatek za wysługę ustala nauczycielowi dyrektor 
szkoły, a dyrektorowi Burmistrz, uwzględniając 
wymogi zawarte w § 27. 

2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4122106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 28 ust. 2). 

R o z d z i a ł  VII 

P staa wieaia k bc we 

§ 29 

Nauczycielom stażystom i kontraktowym, którzy nie 
osiągają średniego wynagrodzenia, o którym mowa 

w art. 30 ust. 3 Carty Nauczyciela, dyrektorzy winni 
w pierwszej kolejności przydzielać godziny zastępstw 
dorapnych, godziny ponadwymiarowe oraz w miarę 
możliwości wychowawstwo. 

§ 30 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Niasta. 

§ 31 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 TADEUSZ URBAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

zmieaiaw ca ucnwałę ar XIV/76/04 Rady Miewskiew w Pieszycacn z daia 
30 styczaia 2004 r.  w sprawie  kryteriów  i tryku  przyzaawaaia aagród dta 

aauczycieti przedszk ti i szkół p dstaw wycn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Carta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Niej-
ska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIV176104 Rady Niejskiej w Pieszycach 
z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych wprowadza się następujące zmiany: 
§4a 
„Orodki finansowe na nagrody w ramach specjalnego 
funduszu nagród nauczycieli w wysokości co najmniej 
1m planowanych środków rocznych na wynagrodze-
nia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły 
w rocznym planie finansowym, z tym że: 
a) 70m kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
b) 30m kwoty pozostaje do dyspozycji Burmistrza 

Niasta Pieszyce”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 TADEUSZ URBAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustateaia regutamiau wyaagradzaaia aauczycieti p szczegótaycn 
st pai  awaasu  zaw d weg   w części  aateż cew  d   k mpeteacwi  Gmiay 
Wałkrzycn  wak    rgaau  pr wadz ceg   przedszk ta,   szk ły  p dstaw we 

i  gimaazwa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, w nawiązaniu do art. 91d ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Carta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pópn. zm.) Rada Niejska Wałbrzycha uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Regulamin wynagradzania dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego pracują-
cych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gim-
nazjach dla których organem prowadzącym jest wmina 
Wałbrzych, zwany dalej Regulaminem. 

R o z d z i a ł  I 

P staa wieaia  gótae 

§ 2 

Regulamin określa: 
1) Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz za wysługę lat, 

2) Uzczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i dorapnych zastępstw, 

3) Wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

4) Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w grupach 
awansu zawodowego. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
– nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie 

się przez to nauczycieli, wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych poszczególnych 
stopni awansu zawodowego zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimna-
zjach prowadzonych przez wminę Wałbrzych, 

– szkołach bez bliższego określenia – rozumie się 
przez to przedszkola, szkoły podstawowe i gimna-
zja prowadzone przez wminę Wałbrzych. 

R o z d z i a ł  II 

Wyaagr dzeaie zasadaicze 

§ 4 

1. Utawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
przyjmuje się jako minimalne stawki wynagrodzenia 
zasadniczego określone według aktualnie obowiązu-
jącego rozporządzenia.   

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty 
wyliczone na podstawie pkt 1 zwiększa się o kwotę 
164 zł miesięcznie. 

3. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontrakto-
wego wyliczone na podstawie pkt 1 zwiększa się 
o kwotę 64 zł miesięcznie. 

R o z d z i a ł  III 

D datki m tywacywae 

§ 5 

1. Orodki na dodatki motywacyjne tworzy się: 
– dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów szkół 

i placówek, w wysokości nie większej niż 4m od 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z wykształceniem wyższym magister-
skim i przygotowaniem pedagogicznym, która 
wynosi w roku 2006 1307 zł w przeliczeniu na 
liczbę etatów pedagogicznych, 

– dla dyrektorów w wysokości od 10m do 45m 
jego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą, uznaniową 
częścią wynagrodzenia i przyznawany jest w ra-
mach przydzielonych szkole środków finansowych. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
1 rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze ustala 
dyrektor szkoły, za wyjątkiem dyrektora, któremu 
wysokość dodatku ustala i przyznaje Prezydent 
Niasta. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
przekroczyć 20m wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela stażysty z wykształceniem wyższym ma-
gisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, a dla 
nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze 
45m jego wynagrodzenia zasadniczego. 

6. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkoły, w ramach posiadanych na ten cel 
środków finansowych, na podstawie kryteriów 
opracowanych przez szkołę. Warunkiem przyznania 
nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: uzyskiwanie przez uczniów, 
z uwzględnieniem ich możliwości oraz warun-
ków  pracy  nauczyciela,  dobrych  osiągnięć 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych 
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wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów, albo sukcesami 
w konkursach, zawodach, olimpiadach; 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami; 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

4) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności systematyczne i efektywne przygoto-
wywanie się do przydzielonych obowiązków, 
podnoszenie umiejętności zawodowych, dbałość 
o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy 
dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, 
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej, rzetelne i terminowe wy-
wiązywanie się z poleceń służbowych oraz prze-
strzeganie dyscypliny pracy; 

5) przynajmniej dobra ocena pracy; 
6) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2, pkt 2 i 3 Car-
ty Nauczyciela, a w szczególności: udział w or-
ganizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
opiekowanie się samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeń-
skich, przejawianie innych form aktywności 
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia za-
wodowego nauczycieli. 

7. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznawany 
jest przy zachowaniu następujących zasad i kryte-
riów: 
1) dodatek motywacyjny przyznawany jest każdo-

razowo z dniem 1 września na okres 1 roku 
szkolnego, a w wyjątkowych przypadkach 
w ciągu roku szkolnego, 

2) dyrektorowi, któremu powierzono stanowisko 
po raz pierwszy, przyznaje się dodatek w wyso-
kości 10m, z wyjątkiem dyrektorów powoła-
nych na kolejne kadencje, 

3) decyzję o wysokości dodatku motywacyjnego 
dla dyrektora podejmuje Prezydent Niasta na 
wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Upraw 
Upołecznych, 

4) decyzję o przyznaniu dodatku przekazuje się dy-
rektorowi w formie pisemnej, a kopię włącza do 
akt osobowych, 

5) dodatek motywacyjny przyznawany jest w ści-
słym związku z osiąganymi wynikami pracy na 
stanowisku dyrektora szkoły i zgodnie z przyję-
tymi kryteriami i określonymi zadaniami. 

Cryteria: 

  1) osiągnięcia uczniów szkoły w zawodach, kon-
kursach i olimpiadach na szczeblu miejskim, 
wojewódzkim i krajowym, 

  2) efekty wdrażania przedsięwzięć i programów 
w zakresie podwyższania jakości pracy szkoły, 

  3) efekty podejmowanej współpracy z organiza-
cjami działającymi na rzecz edukacji oraz inny-
mi instytucjami, organizacjami i zakładami pra-
cy na rzecz polepszenia pracy szkoły, 

  4) wyniki mierzenia jakości pracy szkoły, 
  5) znajomość przepisów prawa oświatowego oraz 

stosowania ich w bieżącej działalności i kiero-
waniu szkołą, 

  6) pozyskiwanie środków specjalnych i gospoda-
rowanie nimi, 

  7) współpraca z organami szkoły, 
  8) jakość prowadzonej polityki kadrowej, 
  9) umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz 

tworzenia korzystnej atmosfery pracy i nauki, 
10) celowe i właściwe gospodarowanie mieniem 

szkoły oraz dbałość o estetykę i stan higienicz-
no-sanitarny obiektu i otoczenia, 

11) współpraca z organem prowadzącym szkołę 
oraz organem sprawującym nadzór pedago-
giczny, 

12) czynności na rzecz pełnej realizacji zadań statu-
towych szkoły z uwzględnieniem specyfiki pra-
cy szkoły, 

13) samokształcenie i doskonalenie zawodowe dy-
rektora, 

14) kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry 
pedagogicznej w kierunkach wynikających 
z potrzeb szkoły. 

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie 
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4121106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 8). 

R o z d z i a ł  IV 

D datki puakcywae 

§ 6 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w tabeli: 

 
 

Lp. Stanowisko Kwota dodatku w złotych 

 1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 160 – 325 

 2. Wicedyrektor przedszkola 100 – 160 

 3. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 160 – 372 

 4. Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 187 – 417 

 5. Dyrektor szkoły liczącej 17 do 24 oddziałów 279 – 540 

 6. Dyrektor szkoły liczącej 25 oddziałów i więcej 370 – 650 

 7. Wicedyrektor szkoły 160 – 372 
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  2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
ustala Prezydent Niasta w granicach stawek okre-
ślonych w tabeli, o której mowa w ust. 1, 
uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej warun-
ki organizacyjne, złożoność zadań wynikających 
z funkcji kierowniczej. 

  3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania następujących zadań:  
1) opiekuna stażu w wysokości 50 zł miesięcznie 

za: 
– nadzór nad prawidłowym przebiegiem roz-

woju zawodowego nauczyciela, opracowa-
nie projektu oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela, 

2) wychowawstwa klasy i oddziału przedszkolne-
go w wysokości 30 zł miesięcznie dla nauczy-
ciela za: 
– planowanie i organizowanie różnych form 

życia zespołowego integrujących uczniów, 
– planową i systematyczną realizację progra-

mu wychowawczego placówki oświatowej, 
– współpracę z rodzicami, wspieranie ich 

w wychowywaniu dzieci i włączanie w ży-
cie klasy i szkoły, 

– opiekę nad uczniami i wychowankami wy-
magającymi pomocy, 

3) dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysłu-
guje również nauczycielom przedszkola w wy-
sokości 30 zł miesięcznie, 

4) za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego 
do 300 zł miesięcznie. 

  4. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrek-
torów, jak również osób wymienionych w pkt 3 
ppkt. 1), 2), 3) przyznaje dyrektor szkoły. 

  5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla osób wymie-
nionych w pkt 3, ppkt 4) ustala Prezydent Nia- 
sta. 

  6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 3 ppkt 3), 
przysługuje dodatek za wychowawstwo tylko za 
jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddzia-
łów (grup), w których prowadzą zajęcia.  

  7. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego 
dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę 
łączną liczbę oddziałów. 

  8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do do-
datku funkcyjnego z upływem tego okresu, 
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to 
od tego dnia. 

  9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi 
placówki w wysokości ustalonej dla dyrektora 
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-
wego następującego po trzech miesiącach pełnie-
nia zastępstwa za nieobecnego dyrektora. 

10. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przysłu-
guje również innym osobom wskazanym do zastę-
powania dyrektora w czasie jego nieobecności 
w szkołach i przedszkolach, w których nie przewi-
dziano stanowiska wicedyrektora, od pierwszego 

dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
jednym miesiącu pełnienia zastępstwa. 

11. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, 
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia obowiązków z innych powodów, do któ-
rych został przypisany ten dodatek. Deżeli zaprze-
stanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca, to od tego dnia. 

12. Dodatek funkcyjny może być cofnięty lub zmie-
niona jego wysokość w przypadku zmiany warun-
ków uzasadniających jego przyznanie, bez potrze-
by wypowiadania warunków płacy. 

13. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-41 
121106 z dnia 18 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 6 ust. 13). 

R o z d z i a ł  V 

D datki za trudae i uci żtiwe waruaki pracy 

§ 7 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach 
przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości: 
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach 

(klasach) przysposabiających do pracy zawodo-
wej – 5m wynagrodzenia zasadniczego, 

2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umy-
słowo w stopniu głębokim – 20m wynagrodze-
nia zasadniczego, 

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wycho-
wawczych w specjalnych oddziałach przedszko-
la oraz prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego – 20m wynagrodzenia zasadniczego, 

4) za zajęcia prowadzone dwujęzycznie w klasach 
dwujęzycznych – 30m stawki godzinowej wy-
nagrodzenia zasadniczego, 

5) za zajęcia w klasach dwujęzycznych przez na-
uczycieli danego języka obcego – 15m stawki 
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 8 

Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za 
uciążliwe warunki pracy niezależnie od pobieranego 
dodatku za trudne warunki pracy w wysokości 10m 
wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć 
wymienionych w § 7 regulaminu, prowadzonych 
z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w § 2 pkt 1 
rozporządzenia Ninistra Pracy i Polityki Upołecznej 
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia 
(Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność 
sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz 
prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, u których wy-
stąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, 
o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Nini-
stra wospodarki, Pracy i Polityki Upołecznej z 15 lipca 
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2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1328). 

§ 9 

1. Dodatki wymienione w § 7 i 8, których wysokość 
może być ustalona tylko na podstawie już wykona-
nych prac, wypłaca się z dołu za przepracowany 
miesiąc. 

2. Inne dodatki, które nie spełniają warunku wymie-
nionego w pkt. 1 wypłaca się miesięcznie z góry. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4121106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 9). 

R o z d z i a ł  VI 

D datek za wysługę tat 

§ 10 

Dodatek za wysługę lat przysługuje zgodnie z obowią-
zującymi przepisami Carty Nauczyciela, Codeksu Pracy 
i rozporządzeniem Ninistra Edukacji Narodowej i Upor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro-
dzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181). 

R o z d z i a ł  VII 

Szczegół wy sp sók  kticzaaia wyaagr dzeaia za 
g dziay    p aadwymiar we    i   g dziay    d raźaycn 

zastępstw 

§ 11 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Niesięczną liczbę godzin wymiaru zajęć nauczycie-
la, o której mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 
wskapnik 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

4. wodziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-
zów, 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy, 
3) chorobą ucznia nauczania indywidualnego, trwa-

jącą nie dłużej niż tydzień, traktuje się jak godzi-
ny odbyte. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 Carty Nauczyciela, pomniejszony 
o 115 tego wymiaru, (lub 114, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad-
wymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu nie może być jednakże większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organiza-
cyjnym. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się z dołu w okresach miesięcznych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4121106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 11 ust. 3, 4, 5 oraz  
ust. 6). 

§ 12 

Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw dorapnych 
ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową. 

R o z d z i a ł  VIII 

Nagr dy 

§ 13 

1. Nagrody jubileuszowe przyznaje, zgodnie z art. 47 
Carty Nauczyciela dla nauczycieli – dyrektor, dla 
dyrektora – Prezydent Niasta. 

2. Orodki finansowe na nagrody jubileuszowe dla dy-
rektorów i nauczycieli ujmowane są w planach fi-
nansowych jednostek. 

§ 14 

Podział środków na nagrody ze specjalnego funduszu 
nagród oraz zasady, kryteria i tryb ich przyznawania 
określone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 49 
Carty Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  IX 

P staa wieaia k bc we 

§ 15 

Traci moc uchwała nr XXV114912004 Rady Niejskiej 
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego w części należą-
cej do kompetencji wminy Wałbrzych jako organu  
prowadzącego  przedszkola,  szkoły  podstawowe 
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i gimnazja oraz uchwała nr XXV1184105 Rady Niej-
skiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXV114912004 Rady Niejskiej 
Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego w części należą-
cej do kompetencji wminy Wałbrzych jako organu 
prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja. 
 
 
 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZPCA 
 RADZ NIEDUCIED 

 ALICJA ROSIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie t kataeg  pr gramu wspieraaia edukacwi 
uzd tai aycn dzieci i mł dzieży 

 Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pópn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) Rada Niejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. wmina Cudowa Zdrój uznając konieczność otocze-
nia szczególną opieką uzdolnionych uczniów, osią-
gających wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki 
lub sportu, przyjmuje lokalny program wspierania 
edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu 
gminy Cudowa Zdrój. 

2. Celem programu jest wspieranie rozwoju uzdolnień 
uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowa-
niu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie 
wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, po-
siadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie 
wyznaczyć cele do osiągnięcia. 

§ 2 

1. Podstawową formą wyróżnienia szczególnie uzdol-
nionych uczniów jest stypendium gminy Cudowa 
Zdrój. 

2. W szczególnych przypadkach Burmistrz Niasta 
Cudowy Zdroju  po zasięgnięciu opinii Comisji, 
o której mowa w § 11, może ustalić inną formę 
wyróżnienia szczególnie uzdolnionym uczniom, taką 
jak np. indywidualną opiekę naukową, artystyczną, 
sportową, organizację wystawy, odczytu, prezen-
tację. 

§ 3 

Utypendium gminy Cudowa Zdrój jest formą wyróżnie-
nia skierowaną do szczególnie uzdolnionych uczniów, 
którzy odnoszą udokumentowane sukcesy w różnych 
dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. O stypendium 
mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, 
konkursów, festiwali artystycznych, zawodów spor-

towych itp. – zwane dalej imprezą, którzy chcą rozwi-
jać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje. 

§ 4 

Utypendium gminy Cudowa Zdrój powinno służyć roz-
wojowi szczególnych zdolności ucznia i może być 
przeznaczone wyłącznie na cel związany z uzdolnie-
niami ucznia, a w szczególności na zakup lub dofinan-
sowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych lub 
artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów 
plastycznych, sfinansowanie lub dofinansowanie 
warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, 
aktorskich, piosenkarskich itp.), wyjazdów szkolenio-
wych, obozów sportowych, udziału w zawodach, 
konkursach, festiwalach, prywatnych lekcji w wybra-
nej dziedzinie, a także na pokrycie kosztów dojazdu do 
szkoły, klubu, placówki oświatowej itp. 

§ 5 

Ustanawia się następujące kategorie stypendiów: 
– kategoria szkół podstawowych 

a. stypendium naukowe, 
b. stypendium sportowe, 
c. stypendium artystyczne, 

– kategoria szkół gimnazjalnych 
d. stypendium naukowe, 
e. stypendium sportowe, 
f. stypendium artystyczne. 

§ 6 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych działających na terenie 
Cudowy Zdroju, zamieszkujący na stałe na terenie 
Cudowy Zdroju. 
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§ 7 

Prawo ubiegania się o stypendium: 
a. naukowe – ma uczestnik konkursów, olimpiad 

przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim, 
zwycięzca konkursów i olimpiad wojewódzkich oraz 
zwycięzca konkursów i olimpiad powiatowych, 

b. sportowe lub artystyczne – ma uczestnik konkur-
sów, zawodów, festiwali itp. na szczeblu między-
narodowym oraz zwycięzca konkursów na szczeblu 
krajowym oraz wojewódzkim. 

§ 8 

1. Utypendium przyznawane jest na wniosek. 
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wy-

stąpić nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, tre-
ner, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, 
kierownik placówki kulturalno-oświatowej, pro-
boszcz parafii, rodzice lub opiekunowie prawni 
ucznia, zwani d alej wnioskodawcą. 

3. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przyzna-
nie stypendium, określając w nim kategorię stypen-
dium oraz jego przeznaczenie. Wnioskodawca zo-
bowiązany jest zawrzeć we wniosku opis dotych-
czasowych osiągnięć ucznia oraz dołączyć do 
wniosku kopie dyplomów, wyróżnień, opinii, itp. 
zdobytych przez ucznia. 

4. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Niasta Cudowa 
Zdrój raz w roku w terminie do 30 kwietnia. 

§ 9 

Utypendium Niasta Cudowa Zdrój może zostać przy-
znane jednorazowo w maksymalnej wysokości: 
a. stypendium naukowe – do 1500 zł, 
b. stypendium sportowe – do 1500 zł, 
c. stypendium artystyczne – do 1500 zł. 

§ 10 

Utypendia przyznawane są co roku w ramach środków 
finansowych określonych przez Radę Niejską w Cu-
dowie Zdroju w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 11 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium 
oraz jego wysokości decyduje Burmistrz Niasta Cu-
dowy Zdroju, na podstawie propozycji przedłożonej 
przez Comisję. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 
trzech członków Comisji Oświaty, Cultury i Uportu 
(w tym Przewodniczący Comisji), dwie osoby 
wskazane przez Burmistrza, reprezentujące organ 
prowadzący oraz dyrektorzy szkół dla których wmi-
na Cudowa Zdrój jest organem prowadzącym. 

3. Przewodniczącym Comisji jest Przewodniczący 
Comisji Oświaty, Cultury i Uportu Rady Niejskiej. 

4. W decyzji o przyznaniu stypendium określa się 
w szczególności wysokość stypendium, jego prze-
znaczenie, termin i warunki wypłaty stypendium. 

§ 12 

1. Burmistrz rozpatruje wnioski o stypendium raz 
w roku do dnia 10 czerwca. 

2. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. 

§ 13 

Do wyróżnienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwa-
ły, przepisy dotyczące przyznawania stypendiów sto-
suje się odpowiednio. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta 
Cudowa Zdrój. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 BOGUSŁAW BURGER 
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Zał czaik ar 1 d  ucnwały Rady 
Miewskiew w Kud wie Zdr wu z daia 
30 grudaia 2005 r. (p z. 283) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY ZDROJU 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie aadaaia Statutu Muzeum Kuttury Lud wew P górza Sudeckieg  
w Kud wie Zdr wu 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 papdziernika 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, 
poz. 123 z pópn. zm.) i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach  (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pópn. zm.)  Rada  Niejska Cu-
dowy Zdroju uchwala: 

 
 

STATUT 
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POGORZA SUDECKIEGO 

W KUDOWIE ZDROJU 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Nuzeum Cultury Ludowej Pogórza Uudeckiego 
w Cudowie Zdroju, zwane dalej „Nuzeum”, jest gmin-
ną instytucją kultury. 

§ 2 

Nuzeum działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pópn. zm.), 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.), 

3) ustawy z dnia 25 papdziernika 1991 r. o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pópn. zm.), 

4) niniejszego statutu. 

§ 3 

Uiedzibą Nuzeum jest miasto Cudowa Zdrój, a tere-
nem jego działalności miasto Cudowa Zdrój. 

§ 4 

1. Organizatorem Nuzeum jest wmina Cudowa Zdrój. 
2. Nuzeum jest instytucją kultury posiadającą osobo-

wość prawną i podlega wpisowi do rejestru insty-
tucji kultury, prowadzonego przez wminę Cudowa 
Zdrój. 

§ 5 

Ogólny nadzór nad Nuzeum sprawuje Ninister Cultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Burmistrz 
Niasta Cudowa Zdrój. 

§ 6 

Nuzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą 
„Nuzeum Cultury Ludowej Pogórza Uudeckiego 
w Cudowie Zdroju 
ul. Pstrążna 14 
57-350 Cudowa Zdrój”. 

II. CELE I ZADANIA MUZEUM 

§ 7 

1. Nuzeum jest instytucją o charakterze naukowo-
badawczym, nienastawione na osiąganie zysku, 
którego podstawowym celem jest trwała ochrona 
zabytków. 

2. Nuzeum sprawuje opiekę nad gromadzonymi za-
bytkami, informuje o wartościach i treściach gro-
madzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe 
wartości historii, kultury polskiej oraz światowej, 
kształtuje wartości poznawcze i estetykę oraz 
umożliwia kontakt ze zborami. 

§ 8 

Do podstawowych zadań Nuzeum należy: 
1) gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie 

i konserwacja zabytków w zakresie ceramiki, etno-
grafii, sztuki i historii miasta oraz regionu, 

2) uzupełnianie zbiorów przez nowe nabytki pozyski-
wane drogą zakupów, przydziału, darowizn, zapi-
sów oraz przyjmowania depozytów, 

3) prowadzenie ewidencji zbiorów, naukowej inwenta-
ryzacji i klasyfikacji zbiorów oraz materiałów doku-
mentacyjnych, 

4) przechowywanie  muzealiów  w  warunkach za-
pewniających im pełne bezpieczeństwo, magazy-
nowanie ich w sposób dostępny do badań nauko-
wych, 

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objaz-
dowych, 

6) prowadzenie działalności oświatowej, 
7) udostępnienie zbiorów dla celów naukowych, ba-

dawczych i oświatowych, 
8) opracowywanie publikacji, katalogów, przewodni-

ków po wystawach, albumów itp. oraz informato-
rów dotyczących zbiorów muzealnych w formie 
ulotek, folderów, składanek, widokówek itp., 

9) szkolenie pracowników Nuzeum oraz prowadzenie 
praktyk dla studentów. 
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III. ZARZĄDZANIE MUZEUM I JEGO ORGANIZACJA 

§ 9 

1. Nuzeum zarządza i kieruje Dyrektor, który repre-
zentuje Nuzeum na zewnątrz i jest za nie odpowie-
dzialny. 

2. Do zakresu działania Dyrektora Nuzeum należy 
w szczególności: 
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności 

podstawowej i administracyjnej, 
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem 

oraz nad majątkiem Nuzeum, 
3) przedstawienie właściwym instytucjom i organi-

zatorowi planów rzeczowych i finansowych, 
sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych, 

4) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych, 
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulami-

nów i zarządzeń, 
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą 

wewnętrzną, 
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o prace 

z pracownikami Nuzeum oraz podejmowanie 
decyzji wynikających ze stosunku pracy. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Niasta 
Cudowa Zdrój na zasadach i w trybie przewidzia-
nym w obowiązujących przepisach. 

§ 10 

Uzczegółową organizację wewnętrzną Nuzeum określa 
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora 
Nuzeum, po zaciągnięciu opinii Burmistrza Niasta Cu-
dowa Zdrój oraz działających w nim organizacji związ-
kowych i stowarzyszeń twórców. 

§ 11 

Nuzeum jest jednodziałowe, którego przedmiotem jest 
kultura ludowa Pogórza Uudeckiego. 

IV. RADA MUZEUM 

§ 12 

Przy Nuzeum działa Rada Nuzeum w zakresie określo-
nym w art. 11 ustawy o muzeach. 

§ 13 

Członków Rady Nuzeum powołuje i odwołuje Rada 
Niejska Cudowy Zdroju w ilości 5 osób. 

V. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM 

§ 14 

1. Nuzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną 
i nabyta częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę 

w ramach posiadanych środków, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 

2. Nuzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Nuzeum jest 
roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrek-
tora z zachowaniem wysokości dotacji organizato-
ra. 

§ 15 

Nuzeum jest finansowane z budżetu wminy Cudowa 
Zdrój, a także z chodów własnych, dotacji celowych, 
darowizn, wynajmu i dzierżawy składników majątko-
wych oraz innych pródeł. 

§ 16 

1. Nuzeum może prowadzić dodatkową działalność 
gospodarczą w zakresie: 
a) handlu (sprzedaży książek, pamiatek, obiektów 

sztuki ludowej i rzemiosła artystycnzego itp.), 
b) małej gastronomii, 
c) usług turystycznych, 
d) organizacji imprez, 
e) usług technicznych, konserwatorskich i trans-

portowych w oparciu o posiadane zaplecze 
i sprzęt, 

f) wykonywanie opracowań, projektów, ekspertyz 
– w specjalizacjach reprezentowanych przez 
Nuzeum. 

2. Orodki uzyskane z działalności gospodarczej mogą 
być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowa-
nia działalności statutowej Nuzeum. 

VI. POSTANOWIENIA KOPCOWE 

§ 17 

1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokony-
wane w trybie określonym dla jego nadania. 

2. Połączenia, podziału lub likwidacji Nuzeum może 
dokonać organizator na warunkach i w trybie prze-
widzianym w obowiązujących przepisach. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 BOGUSŁAW BURGER 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustateaia  regutamiau   kreśtaw ceg   wys k ść  stawek   raz 
szczegół we waruaki przyzaawaaia,  kticzaaia i wypłacaaia aauczyciet m 
d datków: m tywacywaeg , za wysługę tat, puakcywaeg , wyaagr dzeaia 
za g dziay p aadwymiar we i g dziay d raźaycn zastępstw, d datku za 
waruaki pracy,  aagród  ze  specwataeg   puaduszu aagród, iaaycn świadczeb 

wyaikaw cycn ze st suaku pracy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Carta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 z pópn. zm.) Rada Niejska w Niemczy uchwala: 

 
 

§ 1 

Regulamin wynagradzania określający wysokość sta-
wek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodat-
ków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dorapnych zastępstw, dodatku za warunki pracy, na-
gród ze specjalnego funduszu nagród, innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
wminę Niemcza w roku 2006 zwany d alej regulami-
nem. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych poszczególnych stopni awansu zawodowego 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez wminę Niemcza, 

2) placówkach oświatowych – rozumie się przez to 
przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum pro-
wadzone przez wminę Niemcza. 

§ 3 

1. Ninimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz 
tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa roz-
porządzenie Ninistra Edukacji Narodowej w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy. 

2. W 2006 roku nie przewiduje się środków na pod-
wyższenie minimalnych stawek wynagradzania 
określonych w rozporządzeniu ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania. 

2. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 

  1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji 
lub promocji, efektami egzaminów lub spraw-
dzianów albo sukcesami w olimpiadach, kon-
kursach, zawodach itp., 

  2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z rodzi-
cami, 

  3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

  4) posiadanie pozytywnej oceny dorobku zawo-
dowego, 

  5) systematyczne i efektywne przygotowanie się 
i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

  6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

  7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
  8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 

określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Carty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych 

i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrz 
szkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych placówki. 
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2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów placówek oświatowych decydują w szczegól-
ności następujące kryteria: 
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi placówki: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 

w oparciu o posiadane środki finansowe, 
b) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz umiejętności ich właściwego wykorzy-
stania na cel placówki oświatowej, 

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań pla-
cówki oświatowej: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie placówki oświatowej; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej placówki oświatowej: 
a) osiągnięcia uczniów placówki oświatowej: 

naukowe, sportowe, artystyczne, w skali re-
gionu, województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta placówki oświatowej po-
przez: wprowadzenie programów autorskich, 
innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
oraz innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy placówki 
oświatowej poprzez rozwiązanie konkretnych 
problemów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych zapo-
biegających zagrożeniom społecznym, 

d) stworzenie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność placówki oświatowej w środowisku 
lokalnym, udział w imprezach, konkursach 
i przeglądach organizowanych przy współ-
pracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z Radą Uzkoły, 
Radą Rodziców i Uamorządem Uczniowskim. 

§ 5 

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na do-
datek motywacyjny dla nauczycieli – w wysokości do 
1,5m planowanego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, a dla dyrektorów placówek oświatowych do 
30m planowanego wynagrodzenia zasadniczego dy-
rektorów. 

§ 6 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
przyznaje dyrektor placówki w oparciu o opraco-

wane kryteria w wysokości do 5m wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być 
przyznawany dwa razy w roku na kres 6 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek 
oświatowych przyznaje Burmistrz Niasta i wminy 
Niemcza na okres 1 roku szkolnego w wysokości 
do 30m wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu 
przebywania nauczyciela na: 
1) urlopie dla poratowania zdrowia, 
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc. 

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie: 
1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, 
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden mie-

siąc. 

§ 8 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej placów-
ce oświatowej dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor placówki macierzystej w uzgodnieniu z dy-
rektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Carty Nauczyciela dodatek motywacyj-
ny ustala dyrektor placówki, do której nauczyciel 
został przeniesiony. 

§ 9 

Dodatek motywacyjny wypaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4119106 
z dnia 18 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 9). 

3. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 10 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości 1m wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy wypłacony w okresach miesięcz-
nych poczynając od czwartego roku pracy, z tym 
że dodatek ten nie może przekroczyć 20m wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Uzczegółowe warunki nabywania prawa do dodatku 
za wysługę lat określa rozporządzenie Ninistra Edu-
kacji Narodowej, o którym mowa w § 3 regulami-
nu. 

4. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 11 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów placówek przy-
znaje Burmistrz Niasta i wminy Niemcza, a dla wi-
cedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne 
stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyzna-
je dyrektor placówki. 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora placówki przyzna-
je się za: 
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1) warunki organizacyjne i wielkość placówki, 
2) złożoność zadań wynikających z funkcji kierow-

niczych. 

§ 12 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora placówki, albo inne stanowisko kierowni-
cze ustanowione w statucie placówki przysługuje 
dodatek funkcyjny obliczany w m na podstawie 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w wyso-
kości określonej w poniżej podanej tabeli: 

Wysokość % 
zasadniczego 

wynagrodzenia 
nauczyciela 

mianowanego 

Lp. 
Typy placówek oświatowych, 

stanowiska kierownicze 

od do 
 1. Przedszkole: 

a) dyrektor 
 

  6% 
 

25% 
 2. Szkoły Podstawowe (Zespoły 

Szkół): 
a) dyrektor szkoły: 
    – liczącej do 8 oddziałów 
    – liczącej od 9  do 16  od- 
       działów 
    – liczącej od 17 do 25 od- 
        działów 
b) wicedyrektor  szkoły  (Ze- 
    społu Szkół) 
c) kierownik świetlicy 

 
 
 

20% 
 

25% 
 

30% 
 

15% 
  5% 

 
 
 

40% 
 

45% 
 

50% 
 

30% 
15% 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora placówki lub powierzono te 
obowiązki w zastępstwie. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra placówki przysługuje wicedyrektorowi od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
po trzech miesiącach zastępstwa, w którym nastą-
piło powierzenie stanowiska kierowniczego. 

§ 13 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-

kości 30,00 zł, za każdego nauczyciela powie-
rzonego opiece, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysoko-
ści: 
a) 30,00 zł w szkołach podstawowych i gimna-

zjum, 
b) 35,00 zł w przedszkolach. 

§ 14 

1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 12 oraz 
§ 13, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla po-
ratowania zdrowia, w okresach za które nie przy-
sługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowi-
ska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji 
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego peł-
nienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w § 12 ust. 1–3, nie wyłącza prawa do do-
datku, o którym mowa w § 13 ust. 1. 

3. Dodatek funkcyjny wpłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-41 
119106 z dnia 18 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 14 ust. 3). 

5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 15 

1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ra-

mach indywidualnego nauczania dziecka zakwa-
lifikowanego do kształcenia specjalnego 
– w wysokości do 10m wynagrodzenia zasad-

niczego, 
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi 

i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głębokim 
– w wysokości do 20m wynagrodzenia zasad-

niczego, 
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych 

w szkołach podstawowych 
– w wysokości do 15m stawki godzinnej za 

każdą przeprowadzoną w tych klasach godzi-
nę nauczania. 

2. Prawo do dodatku powstaje z dniem podjęcia pracy 
w takich warunkach, a ustaje z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło zaprzestanie pracy w tych wa-
runkach. 

3. Dodatek wypłaca się miesięcznie z góry, proporcjo-
nalnie do realizowanego przez nauczycieli obowią-
zującego wymiaru czasu pracy w warunkach trud-
nych lub uciążliwych, w terminie wypłaty wyna-
grodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewo-
dy Dolnośląskiego PN.II.0911-4119106 z dnia 
18 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 15 
ust. 3). 

§ 16 

1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w wa-
runkach szkodliwych, i do dodatków za trudne 
i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi 
prawo do obu tych dodatków. 

2. Decyzję o przyznaniu dodatków za warunki pracy 
dla nauczycieli podejmuje dyrektor placówki oświa-
towej, a dla dyrektora – Burmistrz Niasta i wminy 
Niemcza. 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-4119106 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 16 ust. 3). 

6. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZANIA I WYPŁA-
CANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 
ZASTĘPSTW 

§ 17 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę dorapnego zastępstwa oblicza się z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc nauczycielowi przyznaną 
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stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz dorapnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia), przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru za-
jęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lub dorapne-
go zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć, na podstawie art. 42 ust. 4a 
Carty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
rapnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca 
w godzinach dorapnego zastępstwa odbywa się 
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 
realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Niesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa  w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się 
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

§ 18 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przy-
dzielone w planie organizacyjnym, nie przysługuje 
za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć 
z powodu przerw przewidzianych przepisami o or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koń-
czenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 lub ustalonej zgodnie z art. 42 
ust. 7 Carty Nauczyciela, jak również uchwałą 
nr VII14912003 Rady Niejskiej w Niemczy z dnia 
29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych za-
sad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązko-
wym wymiarze godzin nauczycielom, którym po-
wierzono stanowiska kierownicze w szkołach (ze-
społach) i przedszkolu, szczegółowych zasad zwal-
niania od obowiązku realizacji tygodniowego wy-
miaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczy-
cieli zatrudnionych na określonych stanowiskach, 
pomniejszony o 115 tego wymiaru (lub 114, gdy dla 
nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzień pracy) za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba go-
dzin ponadwymiarowych za które przysługuje wy-
nagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 

większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

3. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdża-
jącymi do innych miejscowości w ramach tzw. 
„Zielonych Uzkół” w wysokości wynagrodzenia za 
dwie godziny ponadwymiarowe za każdy dzień 
trwania „Zielonej Uzkoły”. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny dorapnych zastępstw przysługuje za faktycz-
nie zrealizowane i wypłaca się z dołu w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4119106 z dnia 18 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 
oraz ust. 4). 

7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 19 

1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego 
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, zgodnie z art. 49 Carty Nauczycie-
la. 

2. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz 
nagród w wysokości 1m planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na 
wypłaty nagród Burmistrza i dyrektora placówki 
oświatowej, z czego: 
1) 80m środków funduszu przeznacza się na na-

grody przyznawane przez dyrektorów, 
2) 20m środków funduszu przeznacza się na na-

grody przyznawane przez Burmistrza. 

§ 20 

Nagrody, o których mowa w § 20 regulaminu, są 
przyznawane w terminie do dnia 14 papdziernika każ-
dego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być 
przyznana w innym terminie. 

§ 21 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody w terminie do 
15 września 2006 r. występuje: 
1) Dyrektor Uzkoły, Rada Pedagogiczna, Zakładowa 

Organizacja Związkowa – dla nauczycieli placó-
wek oświatowych, 

2) Burmistrz Niasta i wminy Niemcza, Rada Peda-
gogiczna, Zakładowa Organizacja Związkowa dla 
dyrektorów placówek oświatowych. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 
następujące dane kandydata do nagrody: 
1) imię i nazwisko, 
2) datę urodzenia, 
3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu 

zawodowego, 
4) staż pracy pedagogicznej, 
5) nazwę szkoły, 
6) zajmowane stanowisko, 
7) otrzymane dotychczas nagrody, 
8) ocenę pracy pedagogicznej, 
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9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić infor-
macje o dorobku zawodowym i osiągnięciach 
w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej na-
grody. 

§ 22 

Nagroda, o której mowa w § 20, może być przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co naj-
mniej 3 z następujących kryteriów: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzonych przez zewnętrzne komisje egza-
minacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowania autorskich programów 
i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawo-
dach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (cen-
tralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych, zajęciem przez uczniów (zespołu uczniów) 
I–III miejsca w konkursach, zawodach, przeglą-
dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopol-
skich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy 
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mający-
mi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą 
w klasie lub szkole, w szczególności przez orga-
nizowanie wycieczek, udział w wystawach 
i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wycho-

wankom będącym w trudnej sytuacji materialnej 
lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub 
patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności nar-
komanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, policją, or-
ganizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów 
patologii społecznej i niedostosowania społecz-
nego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły 
lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności poza szkolnej, polegającej 
na: 
a) udziale w zorganizowanych formach doskonale-

nia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę w za-
wodzie nauczyciela. 

§ 23 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

8. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 24 

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówkach oświa-
towych na terenie wminy w wymiarze nie niższym niż 
połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zaj-
mowanego stanowiska przysługuje nauczycielski doda-
tek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 ustawy – Carta 
Nauczyciela. 

§ 25 

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego uzależniona jest od liczby członków rodziny 
i wynosi miesięcznie: 
a) przy jednej osobie w rodzinie   25,50 zł 
b) przy dwóch osobach w rodzinie  34,00 zł 
c) przy trzech osobach w rodzinie  42,50 zł 
d) przy czterech i więcej osobach 

w rodzinie         51,00 zł 
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, 

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 1. Nałżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie ten dodatek wypłacał. 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego loka-
lu mieszkalnego. 

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

§ 26 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie, 
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszko-

lenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w 
przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym 
do służby zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu na który umowa została zawarta, 

4. korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 27 

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki 
oświatowej, a dyrektorowi Burmistrz Niasta i wminy 
Niemcza. 
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§ 28 

Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wy-
nagrodzenia. 

9. POSTANOWIENIA KOPCOWE 

§ 29 

Traci moc uchwała nr XXX1165105 Rady Niejskiej 
w Niemczy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania obliczania i wy-
płacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za 
wysługę lat, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dorapnych zastępstw, 
dodatku za warunki pracy, nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta 
i wminy Niemcza. 

§ 31 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ NIEDUCIED 

 JERZY PROKOP 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiaay ucnwały ar XXXII/313/2005 Rady Miasta i Gmiay 
Wi zów z daia 24 tist pada 2005 r. w sprawie ustateaia stawek p datku 
                        d śr dków traasp rt wycn aa 2006 r k 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Niasta i wminy 
Wiązów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała nr XXXII131312005 Rady Niasta i wminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niź Mniej niź 
Oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem 
Inne systemy  

zawieszenia osi 
 Stawki na rok 2006 Stawki na rok 2006 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 22 40 
18 25 365 496 
25 31 771 950 
31  1 509 1 936,29 

Trzy osie 
12 40 1 287 1 778 
40  1 778 2 505,15 

 

§ 2 

pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta i wminy Wiązów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych 2006 roku. 
 
 

PRZEWODNICZPCZ RADZ 
 

BOLESŁAW CYGANKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie przywęcia Pr gramu p m cy de miaimis w Gmiaie Wi zów  
w aateża ściacn staa wi cycn d cnód kudżetu gmiay 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy ust. publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291). 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się Program pomocy de minimis udzielanej 
w wminie Wiązów w należnościach stanowiących do-
chód budżetu gminy stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niasta 
i wminy Wiązów. 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie 
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.  
 
 

PRZEWODNICZPCZ RADZ 
 

BOLESŁAW CYGANKIEWICZ 

 
 
 
 

Zał czaik d  ucnwały Rady Miasta  
i Gmiay Wi zów z daia 29 grudaia 
2005 r. (p z. 287) 

 
 

Pr gram p m cy de miaimis udzietaaew w Gmiaie Wi zów w aateża ściacn  
staa wi cycn d cnód kudżetu gmiay 

 
I. Nazwa pr gramu 

Program pomocy de minimis udzielanej w wminie Wią-
zów w należnościach stanowiących dochód budżetu 
gminy. 

II. P dstawa prawaa udzietaaew p m cy 

a) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszymi zmia-
nami), 

b) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 84 z pópniejszymi zmianami), 

c) art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  
poz. 148 z pópniejszymi zmianami), 
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d) art. 64e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. – po-
stępowanie egzekucyjne w administracji (Dz. U.  
z 2002 r. nr 110, poz. 968 z pópn. zm.). 

III. Ogótae zał żeaia pr gramu: 

1) Program reguluje zasady udzielania pomocy de mi-
nimis w formach określonych w dziale V niniejsze-
go programu. 

2) Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich wa-
runków określonych w niniejszym programie, może 
uzyskać pomoc w jego ramach, jeżeli wartość tej 
pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy 
de minimis (w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 
Comisji (WE) nr 6912001 z dnia 12 stycznia  
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasa-
dy de minimis; Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 
2001 r.), otrzymanej przez niego w okresie 3 kolej-
nych lat poprzedzających dzień uzyskania planowa-
nej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej 
równowartość 100 tys. euro. 

3) Równowartość pomocy w euro ustala się według 
kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

4) Przez dzień udzielenia pomocy należy rozumieć 
dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc 
publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a 
w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi 
podatkowej następuje na podstawie aktu norma-
tywnego, bez wymogu wydania decyzji: 
a) dzień, w którym z godnie z odrębnym przepisami 

upływa termin złożenia deklaracji albo innego 
dokumentu określającego wartość pomocy, 

b) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finan-
sowych – w przypadku braku obowiązku złoże-
nia deklaracji albo innego dokumenty określają-
cego wartość pomocy. 

5) Pomoc udzielana w ramach programu nie narusza 
możliwości otrzymania przez jej beneficjenta innej 
pomocy dozwolonej przez Comisję Europejską lub 
objętą wyłączeniem grupowym. 

6) Niniejszy program stosuje się do pomocy przyzna-
wanej podmiotom prowadzącym działalność we 
wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów okre-
ślonych w art. 1 rozporządzenia Comisji (WE)  
nr 6912001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-
niu do pomocy w ramach zasady de minimis;  
Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.). 

IV. Przezaaczeaie p m cy 

Zwalnia się od opłat od nieruchomości: 
1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle 

służące do odprowadzania ścieków wraz z gruntami 
znajdującymi się pod tymi budowlami oraz przewo-
dy sieci rozdzielczej wody położone na terenie Nia-
sta i wminy Wiązów. 

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, 
budowle lub ich części oraz grunty będące w po-
siadaniu przedsiębiorców, rozpoczynających pro-
wadzenie na nich działalności produkcyjnej lub 
usługowej w 2006 r. 
a) na okres pierwszych trzech lat działalności, jeżeli 

przedsiębiorcy ci rozpoczynają nową działalność 
i zatrudniają powyżej 50 osób, 

b) na okres pierwszych pięciu lat, jeżeli przedsię-
biorcy ci rozpoczynają nową działalność i za-
trudniają powyżej 100 osób. 

3) Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 2, stosuje 
się po uprzednim udokumentowaniu faktu zatrud-
nienia określonej ilości osób przez cały okres zwol-
nienia. 

4) Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 1, nie doty-
czy: 
a) nieruchomości, na których prowadzona jest dzia-

łalność w zakresie handlu, 
b) nieruchomości, na których ciążą zaległości wo-

bec budżetu Niasta i wminy Wiązów. 

V. Waruaki d puszczata ści p m cy 

1) Pomoc udzielana w ramach programu musi być 
zgodna z zapisami rozporządzenia Comisji (WE)  
nr 6912001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-
niu do pomocy w ramach zasady de minimis;  
Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.). 

2) Wielkość udzielanej pomocy, liczonej łącznie z inną 
pomocą de minimis, otrzymaną przez jej beneficjen-
ta w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień 
uzyskania planowanej pomocy, nie może przekro-
czyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. 
euro. Pomoc indywidualną udzielaną do dnia  
30 kwietnia 2005 r. co do której nie istniał obowią-
zek uzyskania przed jej udzieleniem opinii Prezesa 
Urzędu Ochrony Conkurencji i Consumentów należy 
traktować jako pomoc de minimis. Wielkość udzie-
lanej pomocy winna być wyrażona w ekwiwalencie 
dotacji brutto obliczanego zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ninistrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu obliczania war-
tości pomocy publicznej udzielanej w różnych for-
mach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983). 

3) Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest zobo-
wiązany do przedłożenia: 
a) w przypadku zwolnień – deklaracji podatkowej 

lub informacji o nieruchomościach osób fizycz-
nych związanych z tą pomocą, 

b) w innych przypadkach – wniosku o udzielenie 
pomocy de minimis, 

c) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis 
wydanych przedsiębiorcy przez organy udziela-
jące pomocy w ciągu trzech ostatnich lat po-
przedzających dzień wystąpienia o udzielenie 
pomocy, 

d) podstawowych informacji o przedsiębiorcy oraz 
informacji dotyczącej wielkości dotyczącej 
otrzymanej pomocy de minimis w różnych for-
mach w okresie trzech kolejnych lat poprzedza-
jących dzień jej udzielenia, wg zasady określonej  
w art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), 
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 
niniejszego programu. 

4) Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis 
jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym ter-
minie – na wezwanie organu udzielającego pomocy 
– dodatkowych informacji. 

5) Do czasu przedłożenia przez Podmiot ubiegający się 
o pomoc informacji, o których mowa w pkt 3 i 4, 
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wnioskowana pomoc nie może być udzielona, 
zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

VI. Pr cedury zapewaiaw ce d trzymaaie  
waruaków udzietaaew p m cy 

1) Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia w ramach 
programu zobowiązany jest przekazywać informa-
cje dotyczące wielkości otrzymanej ze wszystkich 
pródeł i we wszystkich formach pomocy de minimis 
za okres 3 kolejnych lat poprzedzających taką in-
formację, w następujących terminach: 
– począwszy od drugiego roku objętego przedmio-

towym zwolnieniem do 15 stycznia każdego ro-
ku objętego pomocą w ramach niniejszego pro-
gramu, 

– przez cały okres objęty przedmiotowym zwol-
nieniem każdorazowo w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pomocy de minimis poza niniejszym 
programem. 

2) Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie organ udzielający pomocy o utracie warun-
ków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na 
wielkość udzielanej pomocy, najpópniej w terminie 
14 dni od daty powstania okoliczności powodują-
cych taką utratę lub zmianę. 

3) Na podstawie informacji otrzymanej od przedsię-
biorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny 
udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem 
przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy. 

4) Deżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomo-
cy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsię-
biorcy od podatku od nieruchomości w trybie ni-
niejszego programu, kwota udzielonej pomocy po-
nad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi  
w trybie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy pu-
blicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

5) Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, w przypadku utraty 
prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany 
jest do zapłaty podatku za okres, w którym niena-
leżnie korzystał ze zwolnienia, wraz za zwłokę 
zgodnie ze stosownymi przepisami. 

6) Przedsiębiorca, który w ustalonym terminie zawia-
domi organ udzielający pomocy o utracie warun-
ków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
traci do niego prawo, poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym zaistniało zdarzenie mają-
ce wpływ na jego utratę. 

7) Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświad-
czenie lub informację co do spełnienia warunków, 
od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, 
traci do niego prawo za okres, w którym bezpraw-
nie korzystał ze zwolnienia. 

8) W przypadku bezprawnego korzystania z pomocy 
udzielanej na podstawie niniejszego programu, 
kwota w wysokości niezapłaconego podatku sta-
nowi zaległość podatkową, do której stosuje się 
właściwe przepisy. 

9) Beneficjent pomocy de minimis zobowiązany jest 
przechowywać dokumenty z nią związane przez 
okres co najmniej 10 lat od dnia, w którym została 
ona przyznana. 

VII. Czas trwaaia pr gramu 

Program obowiązuje w roku 2006. 

VIII. Beaepicweaci p m cy 

Adresatami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie Niasta i wminy Wiązów. 

IX. Orgaa udzietaw cy p m cy 

1) Wykonanie zapisów programu powierza się Burmi-
strzowi Niasta i wminy Wiązów. 

2) Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikają-
cych z niniejszego programu, organ udzielający po-
mocy wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadcze-
nie o udzieleniu pomocy de minimis, zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ninistrów z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de mi-
nimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1930). 

X. Kumutacwa p m cy 

1) Pomoc udzielana na podstawie programu podlega 
sumowaniu z inną, otrzymaną przez przedsiębiorcę 
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień 
udzielenia planowanej pomocy, uzyskaną pomocą 
de minimis, określoną w art. 2 rozporządzenia Co-
misji (WE) nr 6912001 i nie może łącznie przekro-
czyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. 
euro brutto, bez względu na formę pomocy, jej cel  
i pródło pochodzenia. 

2) Uposób kumulowania tej pomocy podlega zasadom 
określonym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowania w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

3) Do pomocy de minimis nie wilcza się pomocy za-
twierdzonej przez Comisję Europejską (zarówno in-
dywidualnej, jak i w ramach programu pomocowe-
go), pomocy udzielonej w ramach wyłączeń grupo-
wych: ma szkolenia w myśl Rozporządzenia Comisji 
(WE) nr 6812001 z dnia 12 stycznia 2001 r.  
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 
do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13 
stycznia 2001 r.); na zatrudnienie w myśl rozpo-
rządzenia Comisji (WE) nr 220412002 z dnia  
5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87  
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pań-
stwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337  
z 13 grudnia 2002 r.) oraz dla małych i średnich 
przedsiębiorców zgodnie z rozporządzenia Comisji 
(WE) nr 7012001 z dnia 12 stycznia 2001 r.  
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu  
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10  
z 13 stycznia 2001 r.). 
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Zał czaik d  Pr gramu p m cy de miaimis 
udzietaaew w Gmiaie Wi zów w aateża -
ściacn staa wi cycn d cnód kudżetu gmi-
ay (p z. 287) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 19 maja 2005 r. 

w sprawie ucnwateaia Statutu Gmiay Zaw aia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada wminy Zawonia uchwala, co 
następuje: 

Uchwala się Utatut wminy Zawonia: 
 
 

STATUT GMINY ZAWONIA 
 
 

R o z d z i a ł  I 

P staa wieaia  gótae 

§ 1 

Uchwała określa: 
1) ustrój wminy Zawonia, 
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia 

jednostek pomocniczych wminy oraz udziału prze-
wodniczących tych jednostek w pracach Rady 
wminy, 

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady wmi-
ny i Comisji Rady wminy, 

4) tryb pracy Wójta wminy Zawonia, 
5) zasady tworzenia klubów Rady wminy, 
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, 

jej Comisji i Wójta, oraz korzystania z nich. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1. wminie – należy przez to rozumieć wminę Zawonia, 
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę wminy Za-

wonia, 
3. Comisji – należy przez to rozumieć komisje Rady 

wminy Zawonia, 
4. Comisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Co-

misję Rewizyjną Rady wminy Zawonia, 
5. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta wminy 

Zawonia, 
6. Utatucie – należy przez to rozumieć Utatut wminy 

Zawonia, 
7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591  
z pópn. zm.). 

R o z d z i a ł  II 

Gmiaa 

§ 3 

1. Nieszkańcy gminy – stanowią z mocy prawa 
wspólnotę samorządową. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1). 

2. Uiedzibą władz wminy jest wieś ZAWONIA. 
3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 

11,812 ha. 

wranice wminy zaznaczone są na mapie poglądowej 
stanowiącej załącznik nr 1 do statutu. 

§ 4 

1. wmina posiada osobowość prawną. 
2. Uamodzielność gminy podlega ochronie sądowej. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 4). 

R o z d z i a ł  III 

Jeda stki p m caicze – zasady tw rzeaia 

§ 5 

1. Dednostkami pomocniczymi wminy są sołectwa. 
2. Nadzór nad działalnością organów jednostek po-

mocniczych sprawuje Rada wminy przy pomocy 
Wójta. 

§ 6 

Dednostki pomocnicze tworzone są na podstawie 
uchwały Rady podjętej: 
1. Z inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami, które odbywają się w następują-
cych formach: 
a) zebrań, 
b) przyjmowania zgłoszeń, uwag i wniosków oraz 

opinii do projektu uchwały wyłożonego przez 
okres 30 dni w Urzędzie wminy w Zawoni. 

2. Z inicjatywy mieszkańców. 
3. wranice, organizację, zakres i zasady działania jed-

nostki pomocniczej określa Rada wminy odrębnym 
dla każdej jednostki statutem. 

4. Rada może powołać jednostki niższego rzędu  
w ramach jednostki pomocniczej, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania przestrzenne. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 6 ust. 3 i 4). 

5. Przy podziale wminy na jednostki pomocnicze 
uwzględnia się przede wszystkim uwarunkowania 
przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańca-
mi. 

§ 7 

1. Rada wminy odrębną uchwałą może przekazać so-
łectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, 
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którą sołectwo (jednostka pomocnicza) zarządza, 
korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi  
z niej określonymi dochodami w zakresie i na za-
sadach szczegółowo określonych w statucie so-
łectwa. 

2. Dednostki pomocnicze gminy mogą prowadzić go-
spodarkę finansową w ramach budżetu wminy. 

3. Dednostki pomocnicze gminy mogą gospodarować 
samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dys-
pozycji, przeznaczając te środki na realizację za-
dań spoczywających na tych jednostkach. 

4. Rada może uchwalić załącznik do uchwały budże-
towej, określający wydatki jednostek pomocni-
czych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej. 

5. Dednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu 
środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane 
są do przestrzegania podziału wynikającego z za-
łącznika do budżetu wminy. 

6. Dednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje 
o wydatkowaniu środków budżetowych każdora-
zowo do kwoty ujętej w uchwale określającej wy-
datki jednostki pomocniczej. 

7. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2–5, są wiążące 
dla osób składających oświadczenia woli w zakre-
sie zarządu mieniem wminy. 

8. Orodki finansowe, o których mowa w ust. 2, 
przekazywane są na odrębne rachunki bankowe 
otwierane dla poszczególnych jednostek pomocni-
czych. Dako osoby upoważnione do dysponowa-
nia środkami zgromadzonymi na poszczególnych 
rachunkach wskazuje się w umowach rachunków 
bankowych przewodniczącego organu wyko-
nawczego danej jednostki pomocniczej. 

9. Controlę gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Ukarbnik wminy i przedkłada in-
formacje w tym zakresie Wójtowi. 

10. Dednostki pomocnicze podlegają nadzorowi orga-
nów wminy na zasadach określonych w statutach 
tych jednostek. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we 
Wrocławiu o stwierdzenie nieważności § 7  
ust. 10). 

§ 8 

1. W wminie Zawonia utworzone zostały sołectwa: 
– Budczyce, 
– Cielętniki, 
– Czachowo, 
– Czeszów, 
– włuchów Dolny, 
– wrochowo, 
– Całowice, 
– Ludgierzowice, 
– Niłonowice, 
– Niedary, 
– Prawocice, 
– Pęciszów, 
– Pstrzejowice, 
– Rzędziszowice, 
– Uędzice, 
– Ukotniki, 
– Utanięcie 

– Uucha Wielka, 
– Tarnowiec, 
– Trzęsowice, 
– Złotów, 
– Zawonia. 

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić 
uczestnictwo sołtysowi w sesjach Rady. 

3. Uołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jed-
nak prawa do udziału w głosowaniu. 

4. Uołtysowi uczestniczącemu w posiedzeniach sesji 
Rady przysługuje dieta na zasadach ustalonych 
przez Radę wminy odrębną uchwałą. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 8 ust. 4). 

R o z d z i a ł  IV 

Zakres działaaia i zadaaia gmiay 

§ 9 

Zakres działania obejmuje wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na 
rzecz innych podmiotów. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 9). 

§ 10 

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone 
ustawami na rzecz innych podmiotów wmina wykonu-
je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

§ 11 

1. wmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zle-
cone z zakresu administracji rządowej wynikające  
z ustaw szczególnych oraz zadania przyjęte od ad-
ministracji rządowej w drodze porozumienia. 

2. Przekazanie wminie w drodze ustawy, nowych za-
dań własnych jest związane z zapewnieniem ko-
niecznych środków na ich realizację w postaci 
zwiększenia dochodów własnych gminy lub sub-
wencji. 

3. Ustawy nakładają na wminę obowiązek wykonywa-
nia zadań zleconych z zakresu administracji rządo-
wej, a także z zakresu organizacji przygotowań i 
przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz re-
ferendów. 

4. Zadania z zakresu administracji rządowej wmina 
wykonuje na podstawie porozumienia z organami 
tej administracji. 

5. Na wykonanie zadań wymienionych w ust. 3 i 4 
wmina otrzymuje środki finansowe. 

6. Uzczegółowe zasady i terminy przekazywania środ-
ków finansowych określają ustawy nakładające na 
wminy obowiązek wykonywania zadań zleconych 
lub zawarte porozumienia. 

7. W przypadku niedotrzymania terminów, wminie 
przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zale-
głości podatkowych. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 11 ust. od 2 do 7). 
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§ 12 

1. W celu wykonania zadań wmina może tworzyć 
jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa  
i zawierać umowy z innymi podmiotami. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 12 ust. 1). 

2. W wminie Zawonia tworzy się następujące jednost-
ki organizacyjne: 
1) wminny Ośrodek Cultury i Biblioteka w Zawoni, 

ulica Trzebnicka 11. 
2) Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Zawoni, ulica Upacerowa 6. 
3) wminny Ośrodek Pomocy Upołecznej w Zawoni, 

ulica Trzebnicka 11. 
4) Zespół Uzkół w Zawoni, ulica Uzkolna 26. 
5) Uzkoła Podstawowa w Czeszowie, ulica Narii 

Conopnickiej 18 . 

§ 13 

1. Realizacja zadań publicznych przekraczających moż-
liwości wminy następuje w drodze współdziałania 
międzygminnego. 

2. W celu wspólnego wykonania zadań publicznych 
Rada może podjąć uchwałę o przystąpieniu do 
związku komunalnego (międzygminnego). 

3. wmina może zawrzeć porozumienie komunalne  
z inną gminą w celu powierzenia jej, lub jednej  
z nich, określonych przez nie zadań publicznych. 

R o z d z i a ł  V 

Orgaaizacwa wewaętrzaa  raz tryk pracy  rgaaów 
Gmiay 

§ 14 

1. Władza należy do mieszkańców, którzy podejmują 
rozstrzygnięcia bezpośrednio 1w głosowaniu po-
wszechnym1 lub za pośrednictwem organów gmi-
ny. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 14 ust. 1). 

2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym po-
dejmowane są poprzez: 
a) wybory radnych 
b) wybór Wójta 
c) referendum w sprawach: 

– o odwołanie Rady przed upływem kadencji, 
– o odwołanie Wójta przed upływem kadencji, 
– samoopodatkowanie mieszkańców na cele 

publiczne, 
– oraz innych sprawach ważnych dla gminy. 

3. Zasady oraz tryb przeprowadzenia referendum są 
określone w rozdziale XIX statutu. 

§ 15 

1. Organami gminy są Rada wminy oraz Wójt wminy. 
2. Rada wminy zwana dalej Radą jest organem stano-

wiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw 
rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze refe-
rendum. 

3. Do właściwości Rady wminy należą wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania gminy,  
o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

4. Do wyłącznej właściwości Rady wminy należą za-
dania określone przez art. 18 ust. 2 ustawy. 

5. Organem wykonawczym wminy jest Wójt wminy, 
zwany dalej Wójtem. 

6. Organy wminy wykonują swoje zadania przy pomo-
cy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organi-
zacyjnych. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 15). 

§ 16 

1. Działalność organów wminy jest jawna. Ogranicze-
nia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. o stwierdzenie 
nieważności § 16 ust. 1). 

2. Dawność działania organów wminy obejmuje prawo 
obywateli do: 
a) wstępu na sesje i posiedzenia komisji Rady wmi-

ny. Informacja o terminach i miejscu sesji i po-
siedzeń komisji jak i przedmiocie obrad będzie 
umieszczana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
wminy Zawonia ul. Trzebnicka nr 11, na 7 dni 
przed datą sesji lub posiedzenia komisji oraz 
podana do publicznej wiadomości poprzez wy-
wieszenie przez sołtysów na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach.. 

b) Dostępu do dokumentów wynikających z wyko-
nywania zadań publicznych, w tym do protoko-
łów z sesji, posiedzeń komisji. 
– protokoły z sesji, posiedzeń komisji będą udo-

stępnianie na ustną prośbę u sekretarza gmi-
ny, 

– inne dokumenty wynikające z wykonywania 
zadań publicznych mogą być udostępnianie 
niezwłocznie przez sekretarza gminy na pi-
semną prośbę osoby zainteresowanej. 

3. Odmowy udzielenia informacji ze wskazaniem kon-
kretnego przepisu zakazującego dokonuje pełno-
mocnik gminy ds. ochrony informacji niejawnych 
oraz pełnomocnik gminy ds. ochrony danych oso-
bowych. 

§ 17 

Uchwały Rady wminy zapadają zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, 
w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba 
że przepis szczególny stanowi inaczej. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 17). 

§ 18 

Rada określa organizację wewnętrzną oraz podstawo-
we kierunki działania gminy. 

§ 19 

1. Cadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 19 ust. 1). 

2. Rada składa się z 15 radnych. 
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§ 20 

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, ko-
misjom oraz grupie radnych w składzie co najmniej  
5 osób. 

R o z d z i a ł  VI 

Orgaaizacwa wewaętrzaa Rady 

§ 21 

1. Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem 
komisji i radnych. 

2. Comisje Rady działają pod kontrolą Rady, której 
składają sprawozdania ze swojej działalności. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 21 ust. 2). 

3. Rada wminy wybiera ze swego grona przewodni-
czącego i 1. wiceprzewodniczącego bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej  
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu taj-
nym. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 21 ust. 3  
w części „bezwzględną większością głosów  
w obecności co najmniej połowy ustawowego skła-
du Rady w głosowaniu tajnym”). 

4. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi 
jej obrady. W przypadku nieobecności przewodni-
czącego zadania przewodniczącego wykonuje za-
stępca. 

5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego następuje na wniosek co najmniej 114 usta-
wowego składu Rady wminy w trybie określonym  
w ust. 3. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 21 ust. 4 i 5). 

R o z d z i a ł  VII 

Seswe Rady 

§ 22 

Rada wminy obraduje na sesjach zwołanych przez 
przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego 
Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 22). 

§ 23 

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady wminy zwołuje 
i otwiera przewodniczący poprzedniej kadencji  
w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów do rad na obszarze całego kraju. 

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wy-
boru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy 
wiekiem radny obecny na sesji. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 23 ust. 1 i 2). 

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmo-
wać następujące sprawy: 

a) złożenie ślubowania przez nowo wybranych rad-
nych, 

b) wybór przewodniczącego Rady, 
c) wybór przewodniczących stałych komisji, 
d) poinformowanie Rady wminy o stanie budżetu 

oraz innych ważnych sprawach dla gminy. 

§ 24 

1. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze 
uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompe-
tencji. 

2. Uesja Rady odbywa się zwyczajowo podczas jed-
nego posiedzenia. 
Deżeli zachodzi konieczność kontynuacji obrad roz-
patrywanie spraw może być przełożone na następ-
ne posiedzenia. 

3. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny. 
Po tym czasie każdy może zgłosić wniosek o prze-
rwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu 
sesji na inny termin. 

§ 25 

1. Uesjami zwyczajnymi są sesje umieszczane w pla-
nie pracy Rady oraz nieprzewidziane w planie pra-
cy, zwołane przez przewodniczącego Rady. 

2. Plan pracy przygotowuje przewodniczący Rady przy 
współudziale przewodniczących stałych komisji  
i przedstawia go Radzie do zatwierdzenia, na ostat-
niej sesji w roku. 

3. Rada może w ciągu roku dokonać zmian i uzupeł-
nień rocznego planu pracy. 

§ 26 

Na wniosek Wójta lub co najmniej 114 ustawowego 
składu Rady wminy przewodniczący obowiązany jest 
zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od 
dnia złożenia wniosku. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 26). 

R o z d z i a ł  VIII 

Przyg t waaie seswi 

§ 27 

1. Projekt porządku obrad, miejsce, termin, oraz go-
dziny rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący Rady 
wminy w porozumieniu z Wójtem wminy. 

2. Przygotowanie materiałów na sesję jak również 
obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia urząd 
gminy. 

§ 28 

1. O terminie sesji zwyczajnej Rady zawiadamia się jej 
członków pisemnie co najmniej na 7 dni przed jej 
terminem. 

2. O terminie sesji poświeconej uchwaleniu budżetu, 
planów społeczno-gospodarczych oraz rozpatrzenia 
sprawozdań z ich wykonania, zawiadamia się 
członków Rady co najmniej na 14 dni przed termi-
nem sesji. 

3. W zawiadomieniu o sesji podaje się: miejsce, dzień, 
godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz proponowany 
porządek obrad. 
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4. Wraz z zawiadomieniem radnych dostarcza się pro-
jekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz inne nie-
zbędne materiały związane z porządkiem obrad. 

5. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do 
wiadomości publicznej. 
Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz problema-
tyce obrad podaje się do wiadomości publicznej na 
trzy dni przed sesją w sposób przyjęty zwyczajowo 
tj. wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogło-
szeń w miejscowościach na terenie wminy Zawo-
nia. 

6. W razie nieotrzymania terminu o którym mowa  
w pkt 1 i 2, Rada może podjąć uchwałę o odrocze-
niu sesji wyznaczając nowy termin. Wniosek o od-
roczenie sesji może być zgłoszony przez radnego 
lub komisję tylko na początku obrad przed przyję-
ciem porządku obrad. 

§ 29 

1. Przed każdą sesją przewodniczący Rady w uzgod-
nieniu z Wójtem wminy ustala szczegółową listę 
zaproszonych gości. 

2. Na każdą sesję Rady wminy sołtysi wszystkich so-
łectw otrzymują pisemne zawiadomienie o terminie 
i miejscu sesji Rady. 

§ 30 

W lokalu w którym odbywa się sesja Rady wminy za-
pewnia się miejsca dla członków Rady, sołtysów,  
a także zaproszonych gości i mieszkańców. 

R o z d z i a ł  IX 

Zasady  krad waaia 

§ 31 

Uesje Rady są jawne, a wyłączenie jawności sesji jest 
dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych 
w przepisach obowiązującego prawa. 

§ 32 

Posiedzenie sesji otwiera, przewodzi i zamyka prze-
wodniczący Rady wminy, a w razie jego nieobecności 
zastępca przewodniczącego. 

§ 33 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez 
przewodniczącego formuły „otwieram sesję Rady 
wminy Zawonia” 

2. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady stwierdza 
quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy ter-
min posiedzenia i zamyka obrady. 

§ 34 

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodni-
czący Rady przedstawia do uchwalenia projekt po-
rządku obrad. 

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądp zmianę w projek-
cie porządku obrad może wystąpić radny, Wójt lub 
jego zastępca na początku obrad sesji. 

3. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 i 2 
Rada w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek ob-
rad sesji. 

§ 35 

W porządku każdej zwyczajnej sesji przewiduje się: 
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady, 
b) zgłaszanie interpelacji, wniosków przez radnych, 
c) informacja przewodniczącego Rady o ważnych 

sprawach dotyczących Rady i wminy do czasu 
obecnej sesji. 

§ 36 

1. Interpelacje i wnioski składa się w istotnych spra-
wach dla wminy, przy czym powinny one być 
sformułowane jasno i zwięple. 

2. Odpowiedzi na interpelacje udziela: przewodniczący 
Rady, przewodniczący merytorycznych komisji Ra-
dy, Wójt lub jego zastępca lub wyznaczony przez 
Wójta pracownik urzędu. 

3. W przypadku niemożności udzielenia natychmia-
stowej informacji (odpowiedzi) wyjaśnienie powin-
no być udzielone pisemnie w ciągu 14 dni. 

4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie 
na ręce przewodniczącego Rady w czasie sesji lub 
między sesjami. Odpowiedp na pisemną interpelację 
radnego winna być udzielona również w terminie 
14 dni. 

5. Uekretarz wminy prowadzi ewidencję zgłaszanych 
interpelacji i czuwa nad terminowym ich załatwie-
niem. 

6. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę 
rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do po-
rządku obrad sesji. 

§ 37 

Informację z wykonania uchwał składa Wójt lub upo-
ważniona przez niego osoba. 

§ 38 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalo-
nego porządku obrad otwierając i zmykając dysku-
sję nad każdym z punktów. 

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący 
Rady może dokonać za zgodą Rady zmian w kolej-
ności poszczególnych punktów porządku obrad se-
sji. 

§ 39 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem i zachowaniem porządku obrad sesji. 

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wy-
stąpieniu wyrapnie odbiega od przedmiotu obrad lub 
znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, 
przewodniczący Rady może przywołać go do „rze-
czy”, a po dwukrotnym przywołaniu może odebrać 
głos. 

3. Deżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego 
w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, 
bądp uchybiają powadze Rady, przewodniczący 
przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie 
nie odnosi skutku może odebrać mu głos, nakazując 
jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole. 

4. Postanowienia wymienione w ust. 2 i 3 stosuje się 
także do osób spoza Rady zaproszonych na sesję 
oraz publiczności. 
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§ 40 

1. Przewodniczący Rady udziela głosu na sesji według 
kolejności zgłoszeń. 

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejno-
ścią w sprawie ogłoszenia wniosków o charakterze 
formalnym, których przedmiotem mogą być  
w szczególności sprawy: 
a) stwierdzeniu quorum 
b) wycofania określonego tematu z porządku ob-

rad, 
c) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 
d) zamknięcia listy mówców, 
e) ustalenia czasu wystąpień dyskutantów, 
f) tajnego głosowania, 
g) przeliczenia głosów, 
h) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach, 
i) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały 

lub wycofania projektu, 
j) przestrzegania regulaminu obrad, 
k) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie sesji. 

3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący 
Rady poddaje pod głosowanie. 

4. Poza kolejnością przewodniczący udziela głosu: 
a) Wójtowi, 
b) radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wy-

jaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie. 

§ 41 

Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród 
publiczności. 

§ 42 

1. W przypadku braku quorum w trakcie posiedzenia 
przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może 
zwołać quorum wyznaczy nowy termin posiedzenia 
tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego 
momentu zachowują swoją moc. 

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona rad-
nych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady 
odnotowuje się w protokole. 

§ 43 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący 
kończy sesję słowami „zamykam sesję Rady wminy 
Zawonia”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się 
za czas trwania sesji. 

3. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczą-
cego Rada jest związana uchwałami podjętymi na 
tej sesji. 

§ 44 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad 
po zamknięciu sesji mają zastosowanie ogólne przepi-
sy porządkowe właściwe dla danego miejsca. 

§ 45 

1. Z każdej sesji sekretarz wminy lub upoważniony 
pracownik urzędu sporządza protokół w którym jest 
odnotowany przebieg sesji oraz podejmowane roz-
strzygnięcia. 

2. Do protokółu dołącza się: 
a) listę obecności radnych oraz osób delegowanych 

na posiedzenie z urzędu, 

b) listę zaproszonych gości, 
c) kopie podjętych przez Radę uchwał, 
d) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczą-

cego w czasie obrad, 
e) informacje i sprawozdania. 

3. Protokół z sesji jest wyłożony do wglądu radnych w 
biurze sekretarza gminy. 

4. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do 
protokołu nie pópniej niż na najbliższej sesji Rady 
wminy. 

5. Protokół przyjmuje się na sesji w głosowaniu jaw-
nym, jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub 
poprawek. 
O przyjęciu lub odrzuceni poprawek decyduje Rada 
wminy bez dyskusji. 

6. Protokóły numerowane są cyframi rzymskimi od-
powiadającymi numerowi sesji i oznaczeniem roku 
kalendarzowego. 

§ 46 

1. włosowanie jest prawomocne tylko w przypadku 
istnienia quorum. 

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie 
Rady. 

§ 47 

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podnie-
sienie ręki. 

2. włosowanie jawne przeprowadza przewodniczący 
obrad, a w razie potrzeby przy pomocy innych rad-
nych. 

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczą-
cy obrad. 

§ 48 

1. włosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyj-
na wybrana na sesji spośród radnych. 

2. W głosowaniu radni głosują za pomocą kart ostem-
plowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo 
Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie 
przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skru-
tacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczą-
cym komisji. 

3. Comisja skrutacyjna przed przystąpieniem do gło-
sowania objaśnia sposób głosowania i przeprowa-
dza je odczytując kolejno radnych z listy obecności. 

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki gło-
sowania. 

5. Carty z oddanymi głosami i protokół z głosowania 
stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady. 

6. W przypadku równej liczby głosów „ZA” i „PRZE-
CIW” głosowanie powtarza się. 

§ 49 

W przypadku gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały 
w trybie głosowania imiennego, przepisy § 47. stosuje 
się odpowiednio. Na kartach do głosowania umieszcza 
się nazwisko i imię radnego oraz powinien być umiesz-
czony sposób poddania głosu „ZA”, „PRZECIW”, 
„WUTRZZNUD„ UI„”. 

§ 50 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosków 
pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym pro-
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ponowaną treść w sposób, aby jej redakcja była 
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do 
intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje 
pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może 
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi 
wnioskami. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów 
osób, przewodniczący przed zamknięciem listy 
kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza 
się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowie-
dzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięte 
listy i zarządza wybory. 

R o z d z i a ł  X 

Ucnwały Rady 

§ 51 

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w 
drodze uchwał. 

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem 
wniosków o charakterze proceduralnym, które mo-
gą być odnotowane w protokole sesji. 

§ 52 

1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w spo-
sób czytelny i zawierać: 
a) datę i tytuł oraz kolejny numer, 
b) podstawę prawną, 
c) postanowienia merytoryczne, 
d) określenie organów odpowiedzialnych za wyko-

nanie uchwały, 
e) termin wejścia w życie uchwały, ewentualny 

czas jej obowiązywania. 
2. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzym-

skimi) kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), 
rok podjęcia uchwały. 

§ 53 

1. Projekty uchwał przygotowywane przez Wójta 
wminy opiniują odpowiednie komisje Rady, których 
opinie są odczytywane na sesjach Rady przez prze-
wodniczących komisji. 

2. Cażdy projekt uchwały powinien zostać przedłożo-
ny Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy 
wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację 
o skutkach finansowych jej realizacji. 

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności 
z prawem przez radcę prawnego. 

§ 54 

1. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej 
przez komisje lub grupę radnych, projekt ten wraz  
z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia przedstawia-
ny jest przewodniczącemu Rady. 

2. Otrzymany projekt Przewodniczący niezwłocznie 
przekazuje do zaopiniowania radcy prawnemu. 

3. Opinia radcy winna zawierać zgodność projektu  
z obowiązującym prawem oraz techniką legislacyj-
ną. 

4. Radca prawny przedstawia opinię wraz z projektem 
uchwały przewodniczącemu Rady w terminie  
14 dni od dnia otrzymania. 

5. Przewodniczący Rady przedstawia projekt Wójto-
wi celem uzyskania opinii o projekcie. 

6. Opinia przedstawiana jest w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania projektu. 

7. Projekt uchwały wraz z opiniami przewodniczący 
przekazuje niezwłocznie inicjatorom projektu. 

8. Podmiot inicjujący zapoznaje się z całością otrzy-
manych materiałów oraz przygotowuje ostateczny 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

9. Projekt uchwały przedstawiany jest przewodni-
czącemu Rady. 

10. Przewodniczący Rady umieszcza projekt uchwały 
w porządku najbliższej sesji Rady. 

§ 55 

Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub zastępca 
przewodniczącego, który prowadził sesję Rady. 

§ 56 

1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze 
uchwał i przechowywane wraz z protokołami  
w biurze sekretarza gminy. 

2. Odpisy uchwał (kopie) przekazywane są do realiza-
cji Wójtowi gminy, jednostkom organizacyjnym lub 
pracownikom urzędu. 

§ 57 

1. Wójt przedkłada organowi nadzoru uchwały Rady  
w ciągu 7 dni od ich podjęcia. 

2. Uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzielenie bądp 
nie udzielenie absolutorium Wójt jest zobowiązany 
przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w cią-
gu 7 dni od ich podjęcia. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 57). 

R o z d z i a ł  XI 

Radai 

§ 58 

1. Radni maja obowiązek utrzymywania stałej więzi z 
mieszkańcami gminy przez: 
– informowanie mieszkańców o stanie gminy, 
– konsultowanie z mieszkańcami o sprawach wno-

szonych pod obrady, 
– propagowanie zamierzeń i dokonań Rady, 
– bieżące informowanie mieszkańców o swojej 

działalności w Radzie, 
– przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg 

mieszkańców gminy. 
2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach 

Rady, posiedzeniach komisji podpisem na liście 
obecności. 

3. Radny powinien w razie niemożności uczestnictwa 
w sesji, posiedzeniu komisji, powiadomić z wyprze-
dzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio prze-
wodniczącego Rady, bądp przewodniczącego komi-
sji lub sekretarza gminy. 

§ 59 

1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniają-
cego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, 
Rada może powołać komisję lub zespół radnych do 
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szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności 
sprawy. 

2. Comisja lub zespół wymieniony w ust. 1 przedkłada 
swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodni-
czącemu Rady. 

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wykazanym 
w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego. 

§ 60 

Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę 
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie 
art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest 
zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wy-
konywania danych prac, zawierające określenie termi-
nu i charakteru zajęć podpisanie przez przewodniczą-
cego Rady. 

§ 61 

1. Osoba wybrana na radnego, zatrudniona w urzędzie 
gminy bądp która jest kierownikiem gminnej jed-
nostki organizacyjnej przed przystąpieniem do wy-
konywania mandatu, winna złożyć wniosek o urlop 
bezpłatny w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyni-
ków wyborów przez właściwy organ wyborczy. 

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop 
bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 
miesiące po jego wygaśnięciu. 

3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na 
rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Utosunek 
pracy zawarty na czas określony który ustałby 
przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego 
przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego 
urlopu. 

4. W przypadku radnego wykonującego funkcje kie-
rownika w jednostce organizacyjnej przyjętej lub 
utworzonej przez gminę w czasie kadencji terminu, 
o którym mowa w ust. 2, wynosi 6 miesięcy od 
dnia przyjęcia lub utworzenia tej jednostki. 

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeszeniem się 
mandatu. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przy-
padku obsadzania mandatu Rady w drodze uchwały 
Rady wminy podjętej na podstawie przepisów usta-
wy – Ordynacja wyborcza do rad gmin. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się do radnych Rady 
wminy Zawonia, którzy zostali wybrani w kadencji 
rozpoczynającej się w 2002 r. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 61). 

§ 62 

1. Po wygaśnięciu mandatu odpowiednio urząd gminy 
lub gminna jednostka organizacyjna przywraca rad-
nego do pracy na tym samym lub równorzędnym 
stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadają-
cym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, 
gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. 

2. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy  
w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 62). 

§ 63 

Radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów służbo-
wych w wysokości i na zasadach ustalonych przez 
Radę w odrębnej uchwale. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 63). 

§ 64 

Radni mogą tworzyć kluby radnych według własnego 
wyboru lub organizować zespoły do opracowywania 
spraw i przygotowania wniosków oraz projektów 
uchwał. 

§ 65 

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie  
w nim udziału przez co najmniej 5 radnych. 

2. Powstanie klubu musi zostać zgłoszone przewodni-
czącemu Rady. 

3. W zgłoszeniu podaje się: 
1) nazwę klubu, 
2) listę członków, 
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania 
przewodniczący klubu jest zobowiązany do nie-
zwłocznego poinformowania o tym przewodniczą-
cego Rady. 

§ 66 

1. Cluby działają w ramach Rady. 
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów. 

§ 67 

1. Cluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ ka-
dencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klu-
bów. 

2. Cluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na 
mocy uchwał ich członków. 

§ 68 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wy-
bierani przez członków klubów. 

§ 69 

1. Cluby mogą uchwalać własne regulaminy. 
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze 

Utatutem wminy. 
3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do nie-

zwłocznego przedkładania regulaminów klubów 
Przewodniczącemu Rady. 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmiany regula-
minów. 

§ 70 

1. Clubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze  
i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia-
łania Rady. 

2. Cluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na 
sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. 

§ 71 

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowią-
zany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki  
w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. 
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R o z d z i a ł  XII 

Przew daicz cy Rady 

§ 72 

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady. 
2. Przewodniczy reprezentuje Radę na zewnątrz,  

a w szczególności jest uprawniony do: 
1) Wykonywania honorowych czynności reprezen-

tacyjnych; 
2) Występowanie w imieniu Rady do wskazanych 

przez prawo podmiotów z których stanowiskiem 
Rada jest zobowiązana zapoznać się przed pod-
jęciem uchwały. 

3) Udzielanie informacji prasie i innym środkom 
masowego przekazu o działalności Rady. 

4) Pełnienie dyżurów poświęconych przyjmowaniu 
mieszkańców w sprawach skarg i wniosków 
związanych z funkcjonowaniem instytucji samo-
rządowych. 

5) Coordynowanie prac Comisji Rady. 
3. W przypadku gdy przewodniczący nie może pełnić 

swojej funkcji, to funkcję tą pełni zastępca prze-
wodniczącego Rady. 

4. Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie 
pełnienia swojej funkcji i jest ze swojej pracy przez 
Radę rozliczany. 

R o z d z i a ł  XIII 

Oksługa Rady 

§ 73 

Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia urząd gmi-
ny. 

R o z d z i a ł  XIV 

Wspótae seswe rad gmia 

§ 74 

1. Rada może odbywać sesje z inną Radą wminy 
(gminami). 

2. Wspólna sesja jest zwoływana celem rozpatrzenia  
i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych tere-
nów oraz okoliczności. 

3. Wspólne sesje organizują delegacje zainteresowa-
nych Rad. 

4. Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący 
danych Rad. 

§ 75 

1. Wspólna sesja jest prowadzona gdy uczestniczy  
w niej co najmniej połowa radnych z każdej wminy. 

2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczące-
go obrad wspólnej sesji. 

3. Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują prze-
wodniczący zainteresowanych Rad. 

4. Do wspólnej sesji mają zastosowanie, terminy i tryb 
przygotowania zwołania i przebiegu sesji stosowa-
ny przy zwoływaniu sesji Rady. 

§ 76 

Coszty wspólnej sesji ponoszą równomierne rady 
gmin, biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni 
uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 

R o z d z i a ł  XV 

K miswi Rady 

§ 77 

Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są komisje 
Rady. 

§ 78 

1. Rada powołuje następujące Comisje Utałe: 
a) Comisja Rewizyjna, 
b) Comisja Rozwoju wospodarczego Planu i Budże-

tu 
c) Comisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
d) Comisja Oświaty, Cultury i Uportu, 
e) Comisja Zdrowia i Upraw Uocjalnych, 
f) Comisja Rolnictwa, Zaopatrzenia i Usług oraz 

Upraw Ochrony Orodowiska i wospodarki Wod-
nej. 

2. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz 
szczegółowy zakres działania Rada określi w odręb-
nej uchwale. 

3. Członkowie komisji wybierają ze swego grona 
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego 
komisji. 

4. Comisje pracują według ustalonych przez siebie 
regulaminów. 

5. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komi-
sji. 

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie 
jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 

7. Przewodniczących i zastępców wybierają członko-
wie komisji spośród swojego składu. 

§ 79 

Do zadań stałych komisji należy: 
a) opiniowanie uchwał Rady oraz sprawowanie kon-

troli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji 
komisji, 

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą , 
c) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych 

komisji przez Radę oraz spraw przedkładania przez 
członków komisji i obywateli, 

d) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków 
mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb 
komunalnych w zakresie kompetencji komisji. 

§ 80 

1. Comisje pracują na posiedzeniach. 
2. Do posiedzeń Comisji stałych oraz dorapnych stosu-

je się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Comisji 
Rewizyjnej. 

§ 81 

Opinie i wnioski Comisji uchwalane są w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów w obecność co 
najmniej połowy składu Comisji. 

§ 82 

1. Rada może powołać komisje dorapne do realizacji 
określonych zadań. 

2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy 
komisji dorapnych określa Rada w uchwale o ich 
powołaniu. 
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§ 83 

Comisje podlegają Radzie wminy, której przedkładają 
na początku roku kalendarzowego plan pracy i spra-
wozdania z działalności przynajmniej raz na rok. 

§ 84 

1. Rada wminy kontroluje działalność Wójta oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu 
powołuje Comisję Rewizyjną. 

2. W skład Comisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjąt-
kiem radnych pełniących funkcje przewodniczące-
go, zastępcy przewodniczącego Rady. 

3. Comisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 
gminy i występuje z wnioskiem do Rady wminy  
o udzielenie bądp nie udzielenie absolutorium Wój-
towi. 
Wniosek w sprawie absolutorium przedkłada Comi-
sja Rewizyjna w ciągu 7 dni do zaopiniowania przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

4. Comisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone 
przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnieni te nie 
naruszają uprawnień kontrolnych innych komisji, 
powołanych przez Radę wminy. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 84). 

R o z d z i a ł  XVI 

Zasady i tryk działaaia K miswi Rewizywaew 

§ 85 

Comisja Rewizyjna jest organem Rady wminy powoła-
nym do przeprowadzania kontroli Wójta oraz podpo-
rządkowanych mu jednostek organizacyjnych. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 85). 

§ 86 

Comisja działa na podstawie art. 18 a ust. 1–5 ustawy 
o samorządzie gminnym. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 86). 

§ 87 

Comisja Rewizyjna podlega wyłącznie Radzie wminy  
i działa w jej imieniu. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 87). 

§ 88 

Comisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy 
zatwierdzanym przez Radę oraz wyłącznie na zlecenie 
Rady. 

§ 89 

1. Comisja pracuje według planów pracy, kontroli któ-
re przedkłada Radzie do akceptacji na początku 
każdego roku kalendarzowego. 

2. Comisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 
gminy i występuje z wnioskiem do Rady wminy  

w sprawie udzielenia bądp nieudzielenia absoluto-
rium Wójtowi. W tej sprawie komisja współdziała  
z innymi komisjami Rady w celu dokonania rocznej 
oceny wykonania budżetu. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-
511106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we 
Wrocławiu o stwierdzenie nieważności § 89 ust. 2 
zdanie pierwsze). 

3. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli 
o charakterze dorapnym. 

4. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli 
określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli 
oraz termin jej przeprowadzenia, uprawnienie to nie 
narusza uprawnień kontrolnych innych komisji po-
wołanych przez Radę wminy. 

§ 90 

1. W skład Comisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjąt-
kiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego 
i zastępcy przewodniczącego Rady wminy. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 90 ust. 1). 

2. Do kierowania pracą komisji, członkowie komisji 
wybierają przewodniczącego. 

3. Przewodniczący Comisji Rewizyjnej: 
a) zwołuje posiedzenia komisji; 
b) kieruje obradami komisji; 
c) składa Radzie wminy sprawozdanie z działalno-

ści. 

§ 91 

Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminu komisji oraz aktywnego uczestnictwa  
w pracach komisji. 

§ 92 

1. Członkowie Comisji Rewizyjnej podlegają wyłącze-
niu od udziału w jej działalność w sprawach, w któ-
rych może powstać podejrzenie o ich stronniczości 
lub interesowności. 

2. Interesowność w sprawach wyłączenia zastępcy 
przewodniczącego Comisji Rewizyjnej oraz po-
szczególnych członków decyduje pisemnie prze-
wodniczący Comisji Rewizyjnej po zasięgnięciu opi-
nii członków komisji.  

3. O wyłączeniu przewodniczącego Comisji Rewizyjnej 
decyduje Rada. 

4. Wyłączony członek Comisji Rewizyjnej może odwo-
łać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – 
w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości  
o treści tej decyzji. 

§ 93 

1. Posiedzenia Comisji zwoływane są przez przewod-
niczącego komisji w miarę potrzeby, ale nie rzadziej 
niż raz na kwartał. 

2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać 
komisję na pisemny wniosek 114 liczby członków 
komisji. 

3. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy  
w nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji. 

4. Uchwały i inne rozstrzygnięcia podejmowane przez 
komisję zapadają zwykłą większością głosów  
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w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków komisji. 

5. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie 
komisji. 

§ 94 

1. Rozstrzygnięcie komisji mają formę opinii i wnio-
sków i są przedkładane Radzie wminy. 

2. Comisja składa pisemne sprawozdanie ze swej dzia-
łalności Radzie wminy przynajmniej raz na rok. 

§ 95 

1. Podstawową formą działania komisji są kontrole. 
2. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta wminy 

oraz podporządkowanych mu jednostek organiza-
cyjnych wminy w zakresie: gospodarki finansowej, 
gospodarowania mieniem komunalnym, przestrze-
gania i realizacji postanowień statutu wminy, 
uchwał Rady wminy oraz innych przepisów, których 
realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej, oraz re-
alizacji bieżących zadań gminy. 

§ 96 

Comisja Rewizyjna kontroluje w zakresie legalności, 
gospodarności, rzetelności i celowości. 

§ 97 

Przewodniczący komisji zawiadamia Wójta lub kierow-
nika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowa-
dzenia kontroli co najmniej na 2 dni przed terminem 
kontroli. 

§ 98 

Dokumenty kontrolne nie mogą być udostępniane oso-
bom innym niż członkowie Comisji do momentu za-
kończenia kontroli. 

§ 99 

Comisja w czasie wykonywanych kontroli uprawniona 
jest do: 
1. dostępu do akt i dokumentów z wyjątkiem objętych 

tajemnicą państwową, służbową oraz tymi, których 
udostępnione naruszyłoby dobro osobiste zaintere-
sowanych, 

2. wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 
3. zabezpieczenie dokumentów oraz innych dowodów, 
4. żądania od kierownika kontrolowanej jednostki ust-

nych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczą-
cych przedmiotu kontroli, 

5. przyjmowania oświadczeń od kierownika kontrolo-
wanej jednostki. 

§ 100 

1. Cierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiąza-
ny do zapewnienia kontrolującym odpowiednich 
warunków i środków niezbędnych do sprawnego 
przeprowadzenia kontroli, a w szczególności nie-
zwłocznego przekazania żądanych dokumentów. 

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych komi-
sja jest zobowiązana do przestrzegania przepisów  
o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi ta-
jemnicę państwową i służbową obowiązującymi  
w jednostce kontrolowanej. W tym zakresie komi-
sja składa pisemne oświadczenia. 

3. Przeprowadzana przez komisję kontrola nie może 
naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowa-

nej porządku pracy, w tym kompetencji organów 
spełniających kontrolę służbową. 

§ 101 

Zadaniem komisji podczas wykonywania kontroli jest 
rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego, 
ustalanie nieprawidłowości i uchybień oraz przyczyn 
ich powstania oraz ustalenie osób odpowiedzialnych 
za ich powstanie, a także wskazanie przykładów do-
brej i sumiennej pracy. 

R o z d z i a ł  XVII 

Tryk k atr ti 

§ 102 

1. Controli dokonuje Comisja Rewizyjna w zakresie 
określonym uchwałą Rady wminy. 

2. Przeprowadzana kontrola nie może zakłócać toku 
pracy kontrolowanej jednostki, jej porządku organi-
zacyjnego oraz nie może naruszać przepisów o za-
chowaniu tajemnicy państwowej i służbowej. 

3. Controla może trwać maksymalnie 3 dni robocze. 

§ 103 

1. Z przebiegu przeprowadzonej kontroli komisja spo-
rządza protokół, który podpisują członkowie komisji 
biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki 
kontrolowanej. 

2. Cierownik kontrolowanego podmiotu w przypadku 
odmowy podpisania protokołu, jest zobowiązany  
w terminie 3 dni uzasadnić swoją decyzje. 

3. W protokole tym ujmuje się fakty służące do oceny 
jednostki kontrolowanej, uchybień i nieprawidłowo-
ści oraz ich przyczyn i skutków oraz osoby odpo-
wiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady do-
brej pracy. 

4. Protokół powinien zawierać nazwę jednostki kon-
trolowanej i dane osobowe kierownika, imiona i na-
zwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz 
szczegółowe określenie terminu, zakresu i czasu 
trwania kontroli, a także zastrzeżenie kierownika 
jednostki kontrolowanej i wykazu załączonych za-
łączników. 

5. Protokół z kontroli komisja sporządza w trzech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi 
przewodniczący Rady wminy, a trzeci egzemplarz 
pozostaje w aktach komisji. 

6. Cierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć 
na ręce przewodniczącego Comisji Rewizyjnej uwa-
gi do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni. 

7. Comisja w ciągi 14 dni zobowiązana jest ustosun-
kować się do uwag kierownika jednostki kontrolo-
wanej. Deżeli są korekty w protokole, przekazuje 
kierownikowi jednostki kontrolowanej do podpisu. 

§ 104 

1. Wyniki swoich działań komisja przedstawia Radzie 
wminy w formie sprawozdania wraz z projektem 
wystąpienia pokontrolnego. 

2. Uprawozdanie winno zawierać: 
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem 

pródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, 
oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie. 
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2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidło-
wości, 

3) jeżeli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie 
odpowiednich działań w stosunku do osób win-
nych powstałych nieprawidłowości. 

3. Projekt wystąpienia pokontrolnego winien zawierać 
uwagi i wnioski w sprawie: 
1) Usunięcia nieprawidłowości i zapobieżenia im na 

przyszłość. 
2) Usprawnienia działalności, która była przedmio-

tem kontroli. 
3) Wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpo-

wiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowo-
ści. 

4. Uprawozdanie oraz projekt wystąpienia Rada 
przyjmuje w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów. 

§ 105 

1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli 
oraz po przyjęciu sprawozdania i projektu wystą-
pienia pokontrolnego przez Radę, komisja kieruje 
wystąpienie pokontrolne do kierownika kontrolo-
wanej jednostki.. 

2. Cierownik jednostek do których wystąpienie pokon-
trolne zostało skierowane, jest zobowiązany w wy-
znaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie 
wykorzystania uwagi i wniosków, a w razie braku 
możliwości ich realizacji zawiadomić w terminie  
30 dni o przyczynie ich niewykonania i propozycje 
co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. 

§ 106 

Comisja przedstawia Radzie wminy roczne sprawozda-
nie z realizacji przez kierowników kontrolowanych 
jednostek zaleceń pokontrolnych. 

§ 107 

Obsługę techniczno-biurową komisji rewizyjnej prowa-
dzi urząd gminy. 

R o z d z i a ł  XVIII 

Orgaa wyk aawczy 

§ 108 

Wójt jest organem wykonawczym w wminie. 

§ 109 

1. Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, 
decyzji i innych aktów wymaganych przepisami 
prawa. 

2. Wójt rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego 
kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów 
prawnych wydawanych na podstawie i w grani-
cach upoważnień ustawowych. 

3. Oprócz aktów zawierających rozstrzygnięcia Wójt 
podejmuje także inne akty zawierające, w szczegól-
ności opinie i stanowiska w określonych sprawach. 

§ 110 

1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w 
urzędzie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych 

wminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku 
pracy na podstawie: 
a) wyboru – wójt; 
b) mianowania; 

(wykaz stanowisk mianowanych zawiera regu-
lamin organizacyjny urzędu gminy), 

c) powołania – sekretarz gminy i skarbnik gminy 
oraz kierownicy gminnych jednostek organiza-
cyjnych; 

d) umowy o pracę – pozostali pracownicy. 
2. Ustalenie warunków pracy i płac dla pracowników 

samorządowych z powołania, mianowania oraz 
umowy o pracę należy do kompetencji Wójta wmi-
ny. 

3. Wójt jest właściwym do nawiązywania stosunku 
pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnio-
nymi w ramach powołania, mianowania oraz umo-
wy o pracę. 

4. Na wniosek Wójta Rada wminy może nadać pra-
cownikowi status pracownika mianowanego. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 110). 

§ 111 

Przed podjęciem pracy pracownik zatrudniony na pod-
stawie wyboru, mianowania lub powołania składa pi-
semne ślubowanie o następującej treści: Olubuję uro-
czyście, że na zajmowanym stanowisku będę służył 
Państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porząd-
ku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi 
zadania”. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 111). 

§ 112 

Wójt jako kierownik Urzędu upoważniony jest do zale-
cenia pracownikowi samorządowemu mianowanemu 
czasowego wykonania innej pracy niż określona  
w akcie mianowania, przeniesienia go czasowo do 
pracy w innej miejscowości, a w razie utraty przez 
pracownika zdolności do pracy na zajmowanym sta-
nowisku – przenieść go na inne stanowisko. 

§ 113 

1. Uekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzę-
du oraz organizuje pracę urzędu. Prowadzi sprawy 
gminy powierzone mu przez Wójta w zakresie usta-
lonym przez Wójta. 

2. Ukarbnik wykonuje funkcje głównego księgowego 
budżetu. 

3. Uzczegółowe zasady podziału zadań i kompetencje 
pomiędzy kierownictwem urzędu zostaną przed-
stawione w regulaminie organizacyjnym urzędu 
gminy nadanym przez Wójta. 

R o z d z i a ł  XIX 

Zasady i tryk przepr wadzeaia repereadum 

§ 114 

1. O najistotniejszych sprawach gminy decydują jej 
mieszkańcy w formie referendum. 
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2. Referendum może być zwołane w każdej sprawie 
ważnej dla gminy. 

3. Do wyłącznej własności referendum należy podej-
mowanie rozstrzygnięć w sprawach: 
a) samoopadatkowania mieszkańców na cele pu-

bliczne, 
b) odwołania władz gminy przed upływem kadencji. 

§ 115 

Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub nega-
tywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedsta-
wione na karcie do głosowania. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 115). 

§ 116 

W referendum mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy 
gminy posiadający czynne prawo wyborcze. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 116). 

§ 117 

1. Referendum przeprowadza Rada z inicjatywy wła-
snej lub na wniosek co najmniej 1110 mieszkańców 
uprawnionych do głosowania. 

2. Referendum w sprawie odwołania Rady przed 
upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na 
wniosek mieszkańców, nie wcześniej jednak niż po 
upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia 
ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady 
gminy przed upływem kadencji. 

3. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział 
co najmniej 30m uprawnionych do głosowania. 

4. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za 
jednym rozwiązaniem w sprawie poddanej pod glo-
sowanie opowiedziało się więcej niż połowa biorą-
cych udział w referendum. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 117 ust. od 1 do 4). 

§ 118 

1. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada po-
dejmuje większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ogólnej liczby radnych. 

2. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada po-
daje niezwłocznie do wiadomości mieszkańców 
gminy. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 118). 

§ 119 

1. Calendarz czynności związanych z przeprowadze-
niem referendum określa Wójt wminy. 

2. Calendarz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i w wminie  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 119). 

§ 120 

Do przeprowadzenia referendum i ustalenia jego wyni-
ków Rada wminy powołuje wminną Comisję ds. Refe-
rendum oraz Obwodowe Comisje ds. Referendum. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 120). 

§ 121 

Coszty związane z przeprowadzeniem referendum 
pokrywa się z budżetu gminy. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 121). 

§ 122 

Uzczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referen-
dum określa regulamin referendum przyjęty przez Radę 
wminy w drodze odrębnej uchwały. 

R o z d z i a ł  XX 

G sp darka piaaas wa gmiay 

§ 123 

1. wmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finanso-
wą na podstawie rocznego budżetu gminy. 

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego i objaśnieniami, Wójt przedkłada Ra-
dzie najpópniej do 15–go listopada roku poprzedza-
jącego rok budżetowy i przesyła projekt do wiado-
mości do regionalnej izby obrachunkowej. 

3. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzają-
cego rok budżetowy. 

4. Za prawidłową gospodarkę wminy odpowiada Wójt. 
5. wospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezwłocz-

nie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej 
wykonania w sposób przyjęty w gminie. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-51 
11106 z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wro-
cławiu o stwierdzenie nieważności § 123 ust. od 1 
do 5). 

6. Dednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę 
finansową w ramach budżetu gminy. 

§ 124 

Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegó-
łowości materiałów informacyjnych określa Rada wmi-
ny w drodze odrębnej uchwały. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 124). 

§ 125 

W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, Re-
gionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet wminy 
najpópniej do końca kwietnia roku budżetowego. Do 
dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową podstawą gospodarki budżetowej jest pro-
jekt budżetu. 
(Ukarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-511106 
z dnia 16 stycznia 2006 r. do WUA we Wrocławiu  
o stwierdzenie nieważności § 125). 
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R o z d z i a ł  XXI 

P staa wieaia k bc we 

§ 126 

1. Przepisy gminne ogłaszane są przez rozplakatowa-
nie obwieszczeń w miejscach publicznych na urzę-
dowych tablicach ogłoszeń. 

2. Urząd wminy prowadzi zbiór przepisów gminnych 
dostępnych do powszechnego wglądu. 

§ 127 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi wminy Za-
wonia. 

§ 128 

Traci moc uchwała nr XVII1124197 Rady wminy  
w Zawoni z dnia 19 lutego 1997 roku w sprawie 
uchwalenia Utatutu wminy Zawonia z pópniejszymi 
zmianami. 

§ 129 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZPCZ 
RADZ wNINZ 

 
FRANCISZEK BORYCKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie regutamiau d starczaaia w dy i  dpr wadzaaia ścieków 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 z pópniejszymi zmianami) Rada wminy w Radwanicach 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy Radwanice  
w brzmieniu zawartym w § 2. 

§ 2 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie gminy Radwanice. 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy  gótae 

1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków reali-
zowanego na terenie gminy Radwanice, w tym 
prawa i obowiązki dostawcy i odbiorców. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) Ustawa – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 
z pópniejszymi zmianami), 

2) Odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa  
w art. 2 pkt 3 ustawy, 

3) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 
pkt 4 ustawy, 

4) Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 
ustawy, 

5) Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy,  
o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 

6) Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowa-
ny na wewnętrznej instalacji wodociągowej 
obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym 
wody, 

7) Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mie-
rzący ilość wody pobranych z własnych ujęć 
wody zainstalowany i utrzymywany na koszt 
odbiorcy, 

8) Podlicznik – przyrząd pomiarowy zainstalowany 
za wodomierzem głównym służący określeniu 
ilości wody bezpowrotnie zużytej, 

9) Okres obrachunkowy – ustalony w umowie 
okres rozliczeń za usługi dostawy wody i od-
prowadzania ścieków. 

R o z d z i a ł   II 

Miaimatay p zi m usług świadcz aycn przez przedsię-
ki rstw  w zakresie d starczaaia w dy i  dpr wadza-
aia ścieków  raz  k wi zki  dki rców waruakuw ce  
                            icn utrzymaaie 

3.1. Ilość wody dostarczanej odbiorcom oraz ilość 
odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie 
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utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci 
wodociągowej określa umowa zawierana przez 
przedsiębiorstwo i odbiorcę. 

3.2. Wymagane ciśnienie wody w sieci określa roz-
porządzenie Ninistra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690  
z pópniejszymi zmianami), 

3.3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w rozpo-
rządzeniu Ninistra Zdrowia z dnia 19 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 20, poz. 1718), 

3.4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków prze-
mysłowych oraz warunki ich wprowadzania do 
urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządze-
nie Ninistra Infrastruktury z dnia 20 lipca  
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiąz-
ków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108  
z pópniejszymi zmianami), 

4.1. Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy 
ma obowiązek zapewnić: 
1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza 

wodociągowego, zapewniające dostawę wo-
dy do odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanali-
zacyjnego, zapewniającą odprowadzenie 
ścieków, w ilości określonej w umowie, 

3) dostawę wody o jakości przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, 

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody i od-
prowadzania ścieków z1do posiadanych przez 
przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, 

5) budowę urządzeń wodociągowych wodocią-
gowych kanalizacyjnych, w zakresie wynika-
jącym z wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny 
koszt wodomierza głównego po odbiorze 
technicznym przyłącza i zawarciu umowy, 

7) niezbędnych napraw na własny koszt przyłą-
czy będących w jego posiadaniu, z wyjątkiem 
usuwania uszkodzeń powstałych z winy od-
biorcy, 

8) spełnianie warunków wprowadzenia ograni-
czeń dostarczania wody w przypadku wystą-
pienia jej niedoboru na zasadach określonych 
w zezwoleniu. 

4.2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania 
bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych 
oraz kontroli i przestrzegania umownych ustaleń 
dotyczących technicznych warunków przyłącze-
nia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
niepowodujący pogorszenia jakości usług świad-
czonych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności 
do: 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie 
technicznym uniemożliwiającym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wystąpienia ska-
żenia chemicznego lub bakteriologicznego, 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się 
wody z instalacji wodociągowej, powrotu cie-
płej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania, 

3) natychmiastowego powiadomienia przedsię-
biorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków, 

4) niezmieniania bez uzgodnień z przedsiębior-
stwem uzyskanych warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, 

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainsta-
lowany jest wodomierz główny lub urządzenie 
pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego 
uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego 
prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie po-
mieszczenia przed dostępem osób nieupraw-
nionych, 

6) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodu-
jącym pogorszenia warunków eksploatacji sie-
ci, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe 
lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu 
przedsiębiorstwa, 

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci, 

8) udostępniania przedsiębiorstwu dostępu do 
dokumentacji technicznej, danych z eksploata-
cji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji 
zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiają-
cym ustalenie czy mogą one oddziaływać na 
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez 
przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji. 

9) udostępniania przedsiębiorstwu dostępu do 
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych  
z tych ujęć, a także połączonych z siecią insta-
lacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że 
instalacja odbiorcy może negatywnie oddzia-
ływać na poziom usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo. 

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej  
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach 
i na warunkach określonych w umowie infor-
mując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych 
lub zmianie jakości ścieków odbiegających od 
warunków umowy. 

11) umożliwiania osobom reprezentującym przed-
siębiorstwo prawo wstępu na teren nierucho-
mości i do pomieszczeń w celach określonych 
przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, 

12) zawiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym 
o zerwaniu plomby, 

13) informowania przedsiębiorstwa o zmianach 
stanu prawnego nieruchomości, 

14) powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich 
zmianach technicznych w instalacjach we-
wnętrznych które mogą mieć wpływ na działa-
nie sieci, 
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15) udostępniania nieodpłatnie przedsiębiorstwu 
miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nierucho-
mości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek  
z oznakowaniem armatury wodociągowej. 

6.1. Deżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodocią-
gowego lub kanalizacyjnego będącego w posiada-
niu odbiorcy powstanie zagrożenie istotnego obni-
żenia poziomu usług świadczonych przez przed-
siębiorstwo, odbiorca jest zobowiązany do nie-
zwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 

6.2. W przypadku, gdy odbiorca nie usunie zagrożenia 
pomimo wezwania ze strony przedsiębiorstwa ma 
ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające 
do usunięcia zagrożenia. Działania przedsiębior-
stwa nie mogą naruszać prawa własności przyłą-
cza przysługującego odbiorcy. 

7. Przedsiębiorstwo  informuje odbiorców o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie przedsiębiorstwa, natomiast informację pi-
semną otrzymuje Wójt wminy. 

8. Przedsiębiorstwo określa dopuszczalne wskapniki 
zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kon-
troluje czy jakość przyjmowanych ścieków jest 
zgodna z obowiązującymi przepisami. 

R o z d z i a ł   III 

Szczegół we waruaki zawieraaia i r zwi zywaaia 
umów 

A. P staa wieaia  gótae 

9. Postanowienia umów zawieranych przez przed-
siębiorstwo z odbiorcami nie mogą ograniczać 
praw i obowiązków stron wynikających z prze-
pisów ustawy, przepisów wykonawczych na 
podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego 
regulaminu. 

10.1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron,  
w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warun-
ki usuwania ich awarii. 

10.2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu 
przedsiębiorstwa, odpowiedzialność przedsię-
biorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości 
świadczonych usług jest ograniczona do posia-
danych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. 

10.3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi 
dostawy wody i odbioru ścieków. 

11. Umowy są zawierane na czas określony lub nie-
określony. 

12.1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze 
aneksu  sporządzonego w formie pisemnej. 

12.2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana 
taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz 
zmiana adresu odbiorcy do korespondencji. 

13. W przypadku zmiany stanu prawnego nierucho-
mości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa 
skutkującej zmianą odbiorcy, przedsiębiorstwo 
zawiera umowę z nowym odbiorcą z zachowa-
niem dotychczasowych warunków technicznych 
świadczenia usług. 

B. Zasady zawieraaia umów 

14.1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek 
osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomo-
ści, która ma być przyłączona do sieci znajdują-
cej się w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

14.2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobo-
wiązana przedstawić przedsiębiorstwu doku-
ment określający aktualny stan prawny przyłą-
czanej nieruchomości. 

14.3. Deżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł 
prawny osoby składającej wniosek do władania 
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedło-
żyć dokument potwierdzający ten tytuł z za-
strzeżeniem ust. 4. 

14.4. Umowa może zostać również zawarta z osobą, 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu 
przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieru-
chomości. 

14.5. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o za-
warcie umowy. 

14.6. Po zawarciu umowy odbiorca jest zobowiązany 
do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa 
o utracie przezeń prawa do korzystania z nieru-
chomości. Do czasu poinformowania przedsię-
biorstwa odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy 
ponosi odpowiedzialność za należności powstałe 
w związku ze świadczeniem usług przez przed-
siębiorstwo. 

15.1. Umowa może być zawarta z osobami korzysta-
jącymi z lokali znajdującymi się w budynku wie-
lolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub 
zarządcy budynków wielolokalowych. 

15.2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera  
w szczególności: 
1) określenie osób korzystających z lokali,  

w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do 
zajmowanego  lokalu wraz ze zgodą takiej 
osoby na zawarcie umowy potwierdzoną 
własnoręcznym podpisem, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformo-
waniu osób korzystających z lokali o zasa-
dach rozliczania różnic oraz obowiązku pono-
szenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatko-
wych opłat, 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągo-
wej w budynku wielolokalowym za wodomie-
rzem głównym wraz z określeniem lokalizacji 
wszystkich punktów czerpalnych, 

15.3. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1. 

15.4. W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku przedsiębiorstwo jest zobowiązane wy-
dać informację techniczną określającą wymaga-
nia techniczne. 

16. Przedsiębiorstwo sporządza umowę w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie 
umowy.  

C. Zasady r zwi zywaaia umów 

17.1. Umowa może być rozwiązana przez strony 
umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
określonego w umowie. 
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.0911-4123105 z dnia 18 stycz-
nia 2006 r. stwierdza się nieważność § 2  
ust. 17.1). 

17.2. Rozwiązanie przez odbiorcę umowy za wypo-
wiedzeniem następuje poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia woli w siedzibie przedsię-
biorstwa lub przesłania takiego oświadczenia li-
stem poleconym. 

17.3. Umowa może być rozwiązana w drodze poro-
zumienia stron. 

17.4. Umowa zawarta na czas określony ulega roz-
wiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została 
zawarta. 

18. Umowa wygasa w przypadku: 
1) śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, 
2) utraty przez odbiorcę prawa do korzystania  

z nieruchomości, 
3) zakończenia postępowania upadłościowego 

w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony 
będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie działalności. 

19. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przed-
siębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wo-
dociągowego i1lub kanalizacyjnego oraz demon-
tuje wodomierz główny. 

R o z d z i a ł   IV 

Sp sók r zticzeb w  parciu   ceay i stawki  
 płat ustat ae w tarypacn 

20. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzanie ścieków są prowadzone przez 
przedsiębiorstwo z odbiorcami w oparciu o ceny 
i stawki opłat określone w ogłoszonych tary-
fach. 

21. Długość okresu obrachunkowego określa umowa 
przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden 
miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

22.1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmia-
ny umowy. 

22.2. Utosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek 
opłat wynikających z nowych, prawidłowo 
podanych do wiadomości publicznej taryf nie 
wymaga odrębnego informowania odbiorców  
o ich wysokości. 

23.1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za 
usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest 
faktura. 

23.2. W przypadku budynku wielolokalowego, w któ-
rym odbiorcami są również osoby korzystające  
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wy-
stawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właści-
ciela takiego budynku oraz odrębne faktury oso-
bom korzystającym z lokali. 

23.3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie pópniej niż  
14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji 
kiedy ilość świadczonych usług ustalana jest na 
innej podstawie niż wskazania wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego, końca okresu obra-
chunkowego. 

23.4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym  

w fakturze, który nie może być krótszy niż  
14 dni od daty jej doręczenia. 

23.5. Opópnienia w zapłacie uprawniają przedsiębior-
stwo do naliczania ustawowych odsetek. 

23.6. Za zapłatę w terminie rozumie się wpłacenie 
należności na rachunek przedsiębiorstwa przed 
upływem terminu wskazanego na fakturze. 

23.7. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do 
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

23.8. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją 
na poczet przyszłych należności lub na pisemne 
żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni 
od złożenia wniosku w tej sprawie, w sposób 
wskazany przez odbiorcę. 

24. W przypadku niesprawności wodomierza głów-
nego lub urządzenia pomiarowego oraz braku 
możliwości ustalenia na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości 
świadczonych usług, ilości pobranej wody i1lub 
odprowadzonych ścieków ustala się na podsta-
wie średniego zużycia wody i1lub odprowadzo-
nych ścieków w okresie ostatnich 6 miesięcy 
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza 
i1lub urządzenia pomiarowego. 

25.1. Deżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych  
i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębior-
stwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość 
odprowadzanych ścieków jest ustalana jako 
równa ilości pobranej wody ustalonej na pod-
stawie wodomierza własnego. 

25.2. Deżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych 
oraz ujęć przedsiębiorstwa, w razie braku urzą-
dzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ście-
ków jest ustalana jako suma wskazań wodomie-
rza własnego i wodomierza głównego. 

25.3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 odbior-
ca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania 
na własny koszt wodomierza własnego, jego 
utrzymania i legalizacji. 

26.1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie 
odczytu wodomierza głównego. 

26.2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzy-
stającymi z lokali w budynkach wielolokalowych 
ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie 
wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich 
punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy 
wynikającej pomiędzy odczytem z wodomierza 
głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy 
punktach czerpalnych. 

27.1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na 
podstawie urządzeń pomiarowych. 

27.2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość od-
prowadzanych ścieków ustala się jako równą 
ilości dostarczonej wody. 

27.3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, 
ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zu-
życia na ten cel ustalona jest na podstawie pod-
licznika zainstalowanego na koszt odbiorcy. 

27.4. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy ilość 
ścieków wprowadzonych do urządzeń przedsię-
biorstwa ustala się na podstawie wskazań wo-
domierza własnego zainstalowanego przez i na 
koszt odbiorcy. 
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R o z d z i a ł   V 

Waruaki przył czaaia d  sieci 

28. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nierucho-
mości do sieci składa do przedsiębiorstwa wnio-
sek o przyłączenie, który powinien zawierać co 
najmniej: 
1) imię, nazwisko 1lub nazwę) wnioskodawcy, 
2) adres do korespondencji, 
3) w przypadku osób prawnych odpis z właści-

wego rejestru wskazującego na sposób re-
prezentacji, 

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służą-
cych do odbioru usług, 

5) określenie ilości przewidywanego poboru 
wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki 
zużycia wody, 

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadza-
nych ścieków i ich rodzaju 1w przypadku do-
stawców ścieków przemysłowych również 
jakości odprowadzanych ścieków oraz zasto-
sowanych lub planowanych do zastosowania 
urządzeń podczyszczających, 

7) opis nieruchomości, do której ma być dostar-
czana woda i1lub z której będą odprowadzane 
ścieki, a w szczególności określenie jej po-
wierzchni, sposobu zagospodarowania i prze-
znaczenia, 

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia 
poboru wody i dostarczania ścieków. 

29.1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 28, osoba 
ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna 
załączyć: 
1) dokument określający stan prawny nieru-

chomości, której dotyczy wniosek, 
2) mapę zasadniczą określającą usytuowanie 

nieruchomości, o której mowa w pkt 1, 
względem istniejącej sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urzą-
dzeń uzbrojenia terenu. 

29.2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować 
i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wnio-
sku. 

30.1. Deżeli są spełnione warunki techniczne, umożli-
wiające podłączenie nieruchomości do sieci, 
przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzyma-
nia prawidłowo wypełnionego wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 28 oraz kompletem załączni-
ków, wydaje osobie ubiegającej się o przyłącze-
nie nieruchomości dokument pod nazwą „Wa-
runki przyłączenia do sieci wodociągowej i1lub 
kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłą-
czenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, 
informuje o tym osobę ubiegającą się o podłą-
czenie, wskazując wyrapnie na powody, które 
uniemożliwiają podłączenie. 

30.2. Dokument,  którym mowa w ust. 30 pkt 1, po-
winien co najmniej: 
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej i1lub 
kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania 
wodomierza głównego i1lub urządzenia po-
miarowego, 

2) określać maksymalną ilość wody dostarcza-
nej do nieruchomości z podziałem na po-
szczególne cele, 

3) określać maksymalną ilość ścieków odpro-
wadzanych z nieruchomości i ich jakości, 

4) zawierać informację o rodzaju i zawartości 
dokumentów, jakie powinna przedłożyć oso-
ba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz 
podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do 
jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz 
projekt przyłącza, 

5) wskazywać okres ważności wydanych wa-
runków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

30.3. Dokument, o którym mowa w ust. 30 pkt 1, 
może określać: 
1) parametry techniczne przyłącza, 
2) miejsce zainstalowania wodomierza główne-

go, a  przypadku gdy wnioskodawca propo-
nuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków 
inaczej niż na podstawie odczytów ilości po-
bieranej wody, miejsce urządzenia pomiaro-
wego do mierzenia ilości odprowadzanych 
ścieków, lub też podliczników do mierzenia 
ilości wody, z której nie odprowadza się ście-
ków do kanalizacji. 

30.4. Wynagrodzenie przedsiębiorstwa za wydanie 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 
i1lub kanalizacyjnej winno odpowiadać rzeczywi-
ście poniesionym przez przedsiębiorstwo kosz-
tom przygotowania tego dokumentu. 

31.1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających 
do podłączenia nieruchomości do sieci jest pi-
semne uzgodnienie z przedsiębiorstwem doku-
mentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu 
prowadzenia tych prac oraz warunków i sposo-
bów dokonywania przez przedsiębiorstwo kon-
troli robót. 

31.2. Upełnienie warunku wskazanego w ust. 31  
pkt 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenie do 
sieci wykonuje przedsiębiorstwo, które wydało 
warunki przyłączenia dla danej nieruchomości. 
Przedsiębiorstwo wykonuję tę usługę odpłatnie. 
Przed przystąpienie do wykonywania usługi 
przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt  
i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie 
szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Fak-
tura wystawiona po zakończeniu prac nie może 
być wyższa o więcej niż 10m w stosunku do 
sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej 
się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych 
prac. 

31.3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nierucho-
mości do sieci w celu uzyskania pisemnego 
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 31 pkt 1, 
przedkłada przedsiębiorstwu odpowiednie do-
kumenty i informacje. Wykaz niezbędnych do-
kumentów i informacji przedsiębiorstwo doręcza 
nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się  
o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi 
„warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej 
i1lub kanalizacyjnej”. 

31.4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie  
w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu do-
kumentów i informacji wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w ust. 31 pkt 3. 
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32. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy 
przez przedsiębiorstwo. 

33. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej może występować osoba posiadająca ty-
tuł prawny do korzystania z nieruchomości, któ-
ra ma być podłączona do sieci. 

34. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia 
ich określenia. 

35.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane 
niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

35.2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania wa-
runków technicznych, jeżeli nie posiada tech-
nicznych możliwości przyłączenia z zastrzeże-
niem ust. 36. 

36. Deżeli z wieloletnich planów rozwoju i moderni-
zacji nie wynika planowana budowa urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, kanalizacyj-
nych osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża 
wolę budowy tych urządzeń, gmina może za-
wrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację 
inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębior-
stwo określi warunki techniczne przyłączenia. 

R o z d z i a ł   VI 

Tecnaiczae waruaki  kreśtaw ce m żtiw ść d stępu d  
usług w d ci g w -kaaatizacywaycn 

37.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku 
przyłączenia warunki techniczne pogorszą się 
tak, że nie zostanie zachowany minimalny po-
ziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie 
wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, sta-
cji uzdatniania i oczyszczania ścieków oraz zdol-
ności dostawczych istniejących układów dystry-
bucji wody i odprowadzanie ścieków. 

37.2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych moż-
liwości świadczenia usług. 

37.3. Poziom dostępu do usług wodociągowych  
w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych. 

38. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje 
dostępności do usług: 
1) w Urzędzie wminy w Radwanicach, który 

udostępnia nieodpłatnie do wglądu: 
a) studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy, 
b) miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, 
c) niniejszy regulamin, 
d) warunki udzielania zezwolenia na prowa-

dzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

2) w przedsiębiorstwie, które udostępnia nieod-
płatnie do wglądu: 
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji, 
b) niniejszy regulamin. 

R o z d z i a ł   VII 

Sp sók d k aywaaia  dki ru przez przedsięki rstw   
wyk aaaeg  przył cza 

39.1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłą-
cza przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do 
sieci wodociągowej i1lub kanalizacyjnej” oraz 
projektem przyłącza. 

39.2. Deżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodocią-
gowej i1lub kanalizacyjnej” obejmowały również 
obowiązek wybudowania przez przyszłego od-
biorcę ze środków własnych urządzeń wodocią-
gowych wodociągowych i1lub kanalizacyjnych, 
to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza 
może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

39.3. Określone w warunkach przyłączenia próby  
i odbiory częściowe oraz końcowe są przepro-
wadzane przy udziale upoważnionych przedsta-
wicieli stron. 

39.4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem 
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) 
należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

39.5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geo-
dezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z któ-
rych jeden dostarcza się do przedsiębiorstwa, a 
drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się 
aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 

40.1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez 
przedstawiciela odbiorcy, przedsiębiorstwo 
uzgadnia jego termin na nie dłużej niż 2 dni po 
dacie zgłoszenia. 

40.2. Odbiory przeprowadzane są w dni robocze w 
godzinach pracy przedsiębiorstwa. 

40.3. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez 
strony w sporządzanych protokołach. 

41.1. Wzór zgłoszenia odbioru oraz protokoły odbioru 
określa przedsiębiorstwo. 

41.2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza po-
winno zawierać co najmniej: 
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłą-

cza, 
2) termin odbioru proponowany przez wyko-

nawcę lub inwestora, 
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie eksplo-

atowanej sieci. 
41.3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powi-

nien zawierać co najmniej: 
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot 

odbioru 1średnica, długość, materiał, elemen-
ty uzbrojenia1, 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłą-
cza kanalizacyjnego, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej 
odbioru, 

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, 
a realizacją przyłącza. 
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R o z d z i a ł   VIII 

Staadardy  ksługi  dki rców usług  raz sp sók p -
stęp waaia w przypadku aied trzymywaaia ci gł ści 
   tuk  dp wiedaicn parametrów świadcz aycn usług 

42.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania 
wszelkich istotnych informacji dotyczących: 
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez 

odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków, 

2) warunków przyłączenia do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców, 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody 
lub w odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 
42.2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośred-

nictwem telefonu, faksu lub elektronicznych 
środków przekazu bez zbędnej zwłoki, jednakże 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

42.3. Deżeli prośba o udzielenie informacji została 
przedłożona na piśmie przedsiębiorstwo udziela 
odpowiedzi w tej samej formie w terminie  
14 dni od dnia otrzymania prośby chyba, że 
osoba zwracająca się o informację wyrapnie za-
znaczyła, iż informacja ma być udzielona w jed-
nej z form wskazanych w ust. 42 pkt 2. 

42.4. Deżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń 
wymagających okresów dłuższych niż terminy 
wskazane powyżej, przedsiębiorstwo przed 
upływem tych terminów informuje o tym fakcie 
osobę, która złożyła prośbę o informację i wska-
zuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. 
Termin ten w żadnym wypadku nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby. 

43.1. Cażdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotyczących sposobu wykonywania przez 
przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości 
i jakości świadczonych usług oraz wysokości 
opłat za te usługi. 

43.2. Reklamacja jest zgłaszana do przedsiębiorstwa 
w formie pisemnej. 

43.3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć 
reklamację bez żadnej zwłoki, w terminie nie 
dłuższym jednak jak od dnia złożenia w siedzibie 
przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. 
ustęp 42 pkt 4 stosuje się odpowiednio. 

44.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyzna-
czenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kon-
takty z odbiorcami raz osobami ubiegającymi się 
o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie  
i rozpatrywanie reklamacji. 

44.2. Utosowna informacja zawierająca ca najmniej 
imienne wskazanie pracowników upoważnio-
nych do kontaktów z odbiorcami i osobami 
ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyj-
mowania i rozpatrywania reklamacji, numery te-
lefonów tych osób oraz godziny ich pracy winna 
być wywieszona w siedzibie przedsiębiorstwa. 

45.1. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udo-
stępnione wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy tary-

fy cen i stawek opłat, 

2) tekst jednolity regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz ja-
kości wody, 

4) tekst jednolity ustawy wraz z aktami wyko-
nawczymi wydanymi na jej podstawie. 

45.2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnia-
nia dokumentów poza swoją siedzibą. 

46.1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek informowania 
odbiorców o planowanych przerwach i ograni-
czeniach w dostawie wody, w sposób zwycza-
jowo przyjęty (zawiadomienia) z 72-godzinnym 
wyprzedzeniem. 

46.2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek nie-
zwłocznie informować odbiorców o zaistniałych 
nieplanowanych przerwach i ograniczeniach  
w dostawie wody w formie zawiadomień, o ile 
czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

46.3. W przypadku budynków wielolokalowych przed-
siębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych  
w pkt 2 poinformować wyłącznie właściciela lub 
zarządcę nieruchomości ,o ile planowany czas 
trwania przerwy w dostawie wody nie przekra-
cza 12 godzin. 

46.4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w 
dostawie wody przekraczającej 12 godzin przed-
siębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy 
punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie 
odbiorców wskazując lokalizację zastępczego 
punktu poboru. 

47.1. Przedsiębiorstwo ma prawo graniczyć lub 
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z waż-
nych powodów, w szczególności jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami 
przeciwpożarowymi, a także przyczynami tech-
nicznymi. 

47.2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub 
ograniczeniem świadczenia usług. Przedsiębior-
stwo wolne jest od odpowiedzialności w szcze-
gólności wówczas gdy przerwa lub ograniczenie 
świadczenia usług wynikały z: 
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sil 

przyrody, 
2) działania lub zaniechania osób lub podmio-

tów, za które przedsiębiorstwo nie ponosi 
odpowiedzialności 
w tym samego odbiorcy, 

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.0911-4123105 z dnia 18 stycz-
nia 2006 r. stwierdza się nieważność § 2  
ust. 47.2). 

R o z d z i a ł   IX 

Waruaki d stawy w dy aa cete przeciwp żar we 

48. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna 
z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów 
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wo-
dociągowej. 
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49. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpoża-
rowe następuje na podstawie umowy zawieranej 
miedzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką 
straży pożarnej. 

50. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe 
wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana 
na podstawie pisemnych informacji składanych 
przez jednostki straży w okresach nie krótszych 
niż 3 miesiące 

51. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciw-
pożarowe przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

R o z d z i a ł   X 

P staa wieaia k bc we 

52. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności 
przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie ak-
ty wykonawcze. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.0911-4123105 z dnia 18 stycznia 
2006 r. stwierdza się nieważność § 2 ust. 52). 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXVI1201102 Rady wminy  
w Radwanicach z dnia 9 papdziernika 2002 r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radwanice 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 227, poz.3090). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZPCZ 
RADZ  wNINZ 

 
NARIAN COBZDA
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 22 grudnia 2005 r. 

w sprawie wys k ści  raz szczegół wycn zasad przyzaawaaia i wypłacaaia 
aauczycietskieg  d datku mieszkaai weg  dta aauczycieti zatrudai aycn 
w szk łacn i ptacówkacn  świat wycn, dta którycn  rgaaem pr wadz cym 
                                      west Gmiaa K kierzyce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Carta Nauczyciela (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) 
Rada wminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość oraz szczegółowe zasady przy-
znawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest wmina Cobierzyce, w roku 
2006. 

§ 2 

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym 
niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zaj-
mowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski do-
datek mieszkaniowy, uzależniony od stanu rodzinnego. 

§ 3 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego 
nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1. przy jednej osobie w rodzinie – 70 zł, 
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 90 zł, 
3. przy trzech osobach w rodzinie – 110 zł, 
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 130 zł. 

§ 4 

1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkują-
cych: 
1) małżonka nauczyciela, 
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez     
nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimna-
zjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku ży-
cia, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci  
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
pródła dochodów. 

5) rodziców nauczyciela, pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu. 

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,  
o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący 
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dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący 
dodatek – organ prowadzący szkołę. W przypadku 
nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu 
prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków ro-
dziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela 
świadczenie podlega zwrotowi. 

§ 5 

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wy-
sokości określonej w § 3. Nałżonkowie wspólnie okre-
ślają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten doda-
tek. 

§ 6 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,  
o których mowa w § 5, na ich wspólny wniosek. Na-
uczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi 
Wójt wminy Cobierzyce. 

§ 7 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  
o jego przyznanie. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku chorobowego, 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXXVI1443104 Rady wminy 
Cobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wy-
sokości oraz szczegółowych zasad przyznawania  
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów-
kach oświatowych, dla których organem prowadzą-
cym jest wmina Cobierzyce. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi wminy Co-
bierzyce. 

§10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

ZAUT„PCA PRZEWODNICZACEwO 
RADZ wNINZ 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

zmieaiaw ca ucnwałę w sprawie p k ru w dr dze iakasa p datków i  płat 
t kataycn 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. 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), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1 , poz. 3; 
z 1996 r. Nr 91, poz.409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272; z 1998 r. Nr 137, 
poz. 926; z 2001 r. Nr 108, poz. 681; z 2002 r. Nr 81, poz. 875, Nr 200, 
poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. 
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 roku Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 , 
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, 
poz. 1966; z 2004 roku Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, 
Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, 
Nr 167, poz. 1399, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 papdziernika 2002 r. 
o podatku leśnym Dz. U. Nr 220, póz. 1682; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 
Rada wminy w Cunicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XI158195 Rady wminy w Cunicach  
z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie poboru w 
drodze inkasa podatków i opłat lokalnych § 2 otrzymu-
je brzmienie: 
„§ 2.  
1. Określa się wynagrodzenie sołtysów za inkaso opła-

ty targowej w wysokości 50m zebranych przez soł-
tysa opłat targowych, oraz za inkaso od osób fi-
zycznych podatku od nieruchomości, rolnego, le-
śnego i od posiadania psów w wysokości 10m ze-
branych przez sołtysów podatków, z tym że 6m 
wynagrodzenia wypłacane jest do końca miesiąca 
następującego po rozliczanym kwartale, zaś 4m 
wynagrodzenia wypłacana jest najpópniej do  
15 stycznia roku następnego, pod warunkiem pra-
widłowego i terminowego rozliczania zbieranych 
przez sołtysa podatków. 

2. Cwoty wynagrodzenia niewypłaconego sołtysom  
z powodu nieprawidłowego lub nieterminowego 
rozliczenia zbieranych podatków mogą być wypła-
cone innym sołtysom spełniającym warunki o któ-
rych mowa w ust. 1.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi wminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZPCZ 
RADZ wNINZ 

 
ZDZIUŁAW TERUA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie aadaaia aazw utic m p ł ż aym w Kuaicacn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457) Rada wminy w Cunicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla ulic położonych w miejscowości Cunice ustala się 
nazwy: 
1) dla drogi oznaczonej numerem geodezyjnym – 

571130 – „ulica Bosmańska”, 
2) dla drogi oznaczonej numerem geodezyjnym – 

57018 – „ulica Narynarska”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi wminy Cu-
nice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZPCZ 
RADZ wNINZ 

 
ZDZIUŁAW TERUA
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OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 

w sprawie  peratu  pis w -kart grapiczaeg  k mpteks wew m deraizacwi 
ewideacwi gruatów i kudyaków dta miasta Kamieaaa Góra 

 Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z 2000 r., poz. 1086 
z pópn. zm.) informuje, że: 
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1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów dla 
miasta Camienna wóra stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja ta podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Cażdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia opublikowania 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego niniejszej informacji, zgła-
szać Utaroście Camiennogórskiemu zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu za-
rzutów Utarosta rozstrzygnie w drodze stosownej decyzji. 

3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku 
do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty – dane ujawnione w operacie opisowo-
kartograficznym  nie są wiążące. 

4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą 
jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-711340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Deleniej wórze, 58-560 Delenia wóra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-751764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Ukarbka 3, tel. 0-761856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Ułowackiego 23a-24, tel. 0-741849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-711340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-711340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http:11www.duw.pl11dzienn.htm 
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