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376 

UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom aoaatków: motywacyjnego: munkcyjne-
go: za warunki pracy: za wysługę lat: mieszkaniowego oraz szczegółowy 
sposób  obliczania  wynagroazenia  za  goaziny  ponaawymiarowe  i goaziny 

aoraźnych zastępstw ala nauczycieli 

  a podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1592 ze zm.), 
art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta 
 auczyciela (Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 ze zm.) oraz rozporządze-
nia Ministra Edukacji  arodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
 r 22, poz. 181 ze zm.) Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Bolesławiecki – zwany dalej regulami-
nem.  

§ 2 

Xlekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego okre-
ślenia o:  
1) staroście – należy przez to rozumieć Starostę Bole-
sławieckiego, 

2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  auczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 ze zm.), 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, placówkę 
oświatową albo zespół szkół lub placówek oświa-
towych, w tym specjalne, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki,  

4) ayrektorze: wiceayrektorze: nauczycielu – należy 
przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub na-
uczyciela jednostki, o której mowa w pkt 3,  

5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 
dnia 31 sierpnia roku następnego,  

6) oaaziale – należy przez to rozumieć oddział 
w szkole, grupę uczniów w świetlicy, grupę wy-
chowanków w bursie, specjalnym ośrodka szkolno-
wychowawczym lub grupę uczniów w szkole spe-
cjalnej zorganizowanej w publicznym zakładzie 
opieki zdrowotnej,  

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka i słuchacza, 

8) kwocie poastawowej – należy przez to rozumieć 
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela stażysty (mgr z p.p.) określoną w rozpo-
rządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. 

Doaatek motywacyjny 

§ 3 

1. O wysokości przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego decyduje jakość świadczonej pra-
cy, a w szczególności: 
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydak-
tycznym, wychowawczym i opiekuńczym, 
w tym: 
a. wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem 
różnicy uzdolnień uczniów oraz warunków 
organizacyjnych i społecznych, 

b. rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozu-
mienia znaczenia własnego państwa 
oraz kształtowanie postawy etycznej zako-
rzenionej w polskim etosie narodowym, 

c. umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

d. dobre rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skut-
kujących efektami w procesie kształcenia i wy-
chowania; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3  arty 
 auczyciela, w tym: 
a. praca w przedmiotowym zespole egzamina-
cyjnym powołanym w szkole ponadgimna-
zjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu ma-
turalnego lub praca w zespole nadzorującym 
powołanym w szkole ponadgimnazjalnej 
w celu przeprowadzenia egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe, 

b. prowadzenie zajęć opiekuńczych i wycho-
wawczych wynikających z potrzeb i zaintere-
sowań uczniów, 

c. analiza i ocena pisemnych prac i zajęć 
uczniowskich z języka polskiego, 

d. opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego  r 27 –  2268  – Poz. 376 

jącymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji 
koleżeńskich oraz uczestnictwo w innych ro-
dzajach działań w ramach wewnątrzszkolne-
go doskonalenia nauczycieli,  

e. udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

f. podejmowanie innych zadań zapisanych 
w statucie szkoły. 
a. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i 
obowiązków związanych z powierzonym 
stanowiskiem; 

b. realizowanie w szkole zadań edukacyj-
nych, wynikających z przyjętych przez or-
gan prowadzący priorytetów w realizowa-
nej lokalnej polityce oświatowej. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi 
zatrudnionemu w wymiarze co najmniej z etatu.  

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor na podstawie – opracowanych przez szko-
łę – szczegółowych kryteriów przyznania nauczy-
cielowi dodatku motywacyjnego uwzględniających 
zapisy § 3 ust.1 i zasady § 5 ust.5. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
P .XX.0911-1n44n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 3). 

§ 4 

1. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora 
decyduje:  
  1) terminowość wykonywania zadań własnych 

i zleconych przez organ prowadzący, 
  2) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie 

jego zasad w działalności kierowniczej oraz 
sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

  3) prawidłowość opracowania planu finansowego 
jednostki i właściwa jego realizacja, 

  4) operatywność w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych i gospodarowanie nimi, 

  5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły, 
  6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-

trzebami jednostki, 
  7) współpraca ze społecznymi organami szkoły 

i środowiskiem lokalnym, 
  8) dbałość o warunki pracy, 
  9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian 

w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, or-
ganizacji i wyposażenia szkoły, 

10) tworzenie systemu monitorowania i motywo-
wania nauczycieli oraz pozostałych pracowni-
ków szkoły, 

11) dbałość o doskonalenie kwalifikacji,  
12) organizacja i kierowanie pracami szkolnego ze-

społu egzaminacyjnego powołanego w szkole 
ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia eg-
zaminu maturalnego lub zespołu powołanego 
dla przeprowadzenia egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje Zarząd Powiatu, ustalając jego wysokość oraz 
okres, na jaki został przyznany, z zastrzeżeniem § 6 
ust.2. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego P .XX.0911-1n44n06 z dnia 
25 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 4 
ust. 2). 

§ 5 

1. Wysokość funduszu na dodatek motywacyjny 
w szkole stanowi suma:  
1) iloczynu 3,6% kwoty podstawowej oraz liczby 
przeliczeniowych etatów nauczycielskich (wyni-
kających z zatrudnienia nauczycieli w pełnym 
i niepełnym wymiarze godzin bez godzin ponad-
wymiarowych) wg stanu na dzień 1 września 
poprzedniego roku budżetowego,  

2) przyznanego przez Zarząd Powiatu dodatku mo-
tywacyjnego dla dyrektora,  

3) kwoty przewidzianej dla szkoły z tytułu prze-
prowadzania egzaminu maturalnego oraz egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

2. Całkowity fundusz na dodatek motywacyjny dla 
publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Bo-
lesławiecki, z tytułu zapisu § 5 ust. 1 pkt 3, sta-
nowi 1,5% iloczynu kwoty podstawowej oraz licz-
by przeliczeniowych etatów nauczycielskich w tych 
szkołach. 

3. Dla ustalenia wysokości funduszu na dodatek mo-
tywacyjny na szkołę, z tytułu zapisów § 5 ust. 1 
pkt 3, określa się stawkę za nadzorowanie i prze-
prowadzanie jednego egzaminu jednego ucznia jako 
kwotę wynikającą z ilorazu całkowitego funduszu 
na dodatek motywacyjny z tytułu zapisów w § 5 
ust. 1 pkt 3 oraz iloczynu liczby egzaminów i liczby 
uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości, 
egzaminów z nauki zawodu lub egzaminów z przy-
gotowania zawodowego w szkołach. 

4. Wysokość kwoty zwiększającej fundusz na dodatek 
motywacyjny w szkole z tytułu wymienionego 
w § 5 ust.1 pkt 3, wynika z iloczynu liczby 
uczniów, liczby egzaminów oraz kwoty ustalonej 
w ust. 3. 

5. Wynagrodzenie nauczycieli z tytułu określonego 
w § 5 ust. 1 pkt 3 ustala się wg następujących za-
sad: 
1) prawo do określonego wyżej wynagrodzenia 
przysługuje nauczycielowi za czas pracy poza 
obowiązkowym wymiarem zajęć, 

2) wysokość wynagrodzenia ustala się wg liczby 
godzin wynikających z pracy nauczyciela przy 
nadzorowaniu i przeprowadzaniu egzaminów. 

§ 6 

1. Dyrektorowi szkoły i nauczycielowi może być przy-
znany dodatek motywacyjny w wysokości nie- 
przekraczającej 50% jego wynagrodzenia zasadni-
czego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony – nie dłuższy niż 6 miesięcy z tytułu § 5 
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz na czerwiec i lipiec z tytułu 
§ 5 ust. 1 pkt 3.  

3. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów i nauczycieli 
przyznawane są w ramach środków finansowych 
zatwierdzonych w planach finansowych placówek. 

4. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
dnia przyznania. 

5. Dodatek motywacyjny wypłacany jest miesięcznie 
z góry – w terminie wypłaty wynagrodzenia. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go P .XX.0911-1n44n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 5). 
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Doaatek munkcyjny 

§ 7 

 auczycielom, którym powierzono stanowisko dyrek-
tora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysłu-
guje dodatek funkcyjny. 

§ 8 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la starosta, uwzględniając:  
1) wielkość szkoły (liczbę oddziałów w szkole), 
2) organizację pracy szkoły (liczba typów szkół 
wchodzących w skład zespołów szkół) oraz za-
kres i złożoność zadań wynikających z powie-
rzonego stanowiska. 

2. Wysokość stawki dodatku funkcyjnego dla dyrekto-
rów szkół ponadgimnazjalnych ustala się jako pro-
centowy wskaźnik kwoty podstawowej wg nastę-
pującej tabeli:  

Lp. Liczba oddziałów 
Wysokość 
dodatku 

 1. do 14 30% 
 2. od 15 do 20 40% 
 3. od 21 do 25 55% 
 4. powyżej 25 60% 

3. W przypadku dyrektorów zespołu szkół dodatek 
funkcyjny zwiększa się o 2% za prowadzenie dru-
giego i każdego następnego typu szkoły.  

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
powiatowych placówek oświatowych ustala się ja-
ko procentowy wskaźnik kwoty podstawowej wg 
następującej tabeli:  

Lp. Placówka oświatowa 
Wysokość 
dodatku 

 1. Bursa Szkolna 20% 
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedago-

giczna 
20% 

 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 35% 
 4. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 35% 
 5. Młodzieżowy Dom  ultury 35% 
 6. Powiatowe Centrum Edukacji 

i  ształcenia  adr 
45% 

 
§ 9 

1. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów i innych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze przewidziane w statucie szkoły – 
uwzględniając wielkość szkoły, organizację pracy 
szkoły oraz zakres i złożoność zadań wynikających 
z powierzonego stanowiska – ustala dyrektor szko-
ły. Wysokość dodatku wicedyrektorów stanowi  
do 65%, zaś dla innych nauczycieli zajmujących 
ww. stanowiska kierownicze do 50% stawki do-
datku funkcyjnego dyrektora określonej w § 8 
ust. 2 i 4. 

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dy-
rektora  szkoły  przysługuje również wicedyrekto-
rowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalenda-
rzowego następującego po jednym miesiącu za-
stępstwa. 

3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia stawki do-
datku funkcyjnego dla wicedyrektora, ponad kwoty 
określone w § 9 ust. 1, w sytuacji gdy w szkole, 
w której można utworzyć dwa stanowiska wicedy-
rektorów, funkcjonuje jeden wicedyrektor. 

§ 10 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym nastąpiło powierze-
nie stanowiska kierowniczego lub sprawowania 
funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska kierowni-
czego lub sprawowanie funkcji nastąpiło w innym 
dniu miesiąca, dodatek wypłacany jest w kwocie 
wynikającej z przemnożenia 1n30 stawki dodatku 
funkcyjnego przez liczbę dni powierzenia lub spra-
wowania funkcji. 

2.  auczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 11 

1.  auczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki doda-
tek funkcyjny w wysokości 1,75% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 
w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez na-
uczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do 
dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia 
kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego 
opiece. 

3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu 
nad co najmniej dwoma nauczycielami, przysługuje 
za okres tej opieki jeden łączny dodatek funkcyjny 
w wysokości 3,5% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela.  

4. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu sprawo-
wania funkcji opiekuna stażu, wypłacany jest z do-
łu.  

5. Jeżeli nauczyciel odbywający staż przebywa na 
zwolnieniu lekarskim, ust. 2 oraz § 10 ust. 1 stosu-
je się odpowiednio. 

§ 12 

 auczycielowi sprawującemu funkcję doradcy meto-
dycznego lub konsultanta przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 13 

 auczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu 
powierzenia sprawowania funkcji wychowawcy klasy 
w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela za każdą klasę. 

§ 14 

1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie urlopu 
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie 
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z in-
nych powodów obowiązków, do których jest przy-
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pisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia 
obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca 
– od tego dnia. 

2.  auczyciele, którym powierzono obowiązki kierow-
nicze w zastępstwie mają prawo do dodatku funk-
cyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska 
kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po 
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych 
obowiązków. Uprawnienie to wygasa z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu peł-
nienia tych obowiązków. 

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 7, nie 
przysługują za czas nieprzerwanej nieobecności na-
uczyciela w pracy trwającej powyżej jednego mie-
siąca. 

§ 15 

Dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia sprawowania 
funkcji wychowawcy lub opiekuna stażu w zastęp-
stwie za nieobecnego nauczyciela przysługuje nauczy-
cielowi, któremu dyrektor powierzył wykonywanie 
tych zadań, jeżeli pełnił zastępstwo powyżej jednego 
miesiąca. 

§ 16 

1. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny. 

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 11 
ust. 4. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego P .XX.0911-1n44n06 z dnia 
25 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 16 
ust. 2). 

Doaatki za warunki pracy 

§ 17 

1.  auczycielom przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warun-
kach określonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 34 ust. 2  arty  auczyciela. 

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się wyko-
nywanie zadań według kategorii:  
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu – zajęć 
w szkole specjalnej, 

2) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umy-
słowo w stopniu głębokim, 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowaw-
czych w szkole specjalnej oraz prowadzenie in-
dywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowa-
nego do kształcenia specjalnego, 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole spe-
cjalnej (oddziale) przysposabiającej do pracy, 

5) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośred-
nio z wychowankami lub na ich rzecz w specjal-
nych ośrodkach szkolno-wychowawczych 
(w tym w internatach), 

6) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośred-
nio z wychowankami lub na ich rzecz w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, 

7) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w szkole 
medycznej – zajęć w pomieszczeniach zakładów 
opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat 
trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz 
dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych 
umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle cho-
rych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowe-
go układu nerwowego, w oddziałach intensyw-
nej opieki medycznej oraz w żłobkach, 

8) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, 
wynikających z realizacji zadań diagnostycz-
nych, terapeutycznych, doradczych i profilak-
tycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnospraw-
nymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-
bokim z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem 
oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.  

3.  auczycielom spełniającym warunki w odpowied-
nich kategoriach przysługuje dodatek w następują-
cej wysokości: 
1) kategoria 1), 2), 3) i 4) – 15% wynagrodzenia 
zasadniczego  

2) kategoria 5) – 35% wynagrodzenia zasadnicze-
go  

3) kategoria 6) – 5% wynagrodzenia zasadniczego 
4) kategoria 7) – 12% wynagrodzenia zasadnicze-
go  

5) kategoria 8) – 7% wynagrodzenia zasadniczego 

§ 18 

Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje na-
uczycielom – otrzymującym dodatek za trudne warun-
ki pracy – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

§ 19 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany, oraz w okresie niewykonywania pra-
cy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych 
lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar go-
dzin zajęć.  

3. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, 
jeżeli nauczyciel: 
1) realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych 
tylko część obowiązującego go wymiaru godzin 
zajęć, 

2) jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 
4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi 
prawo do dodatku z każdego tytułu. 

5. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 17 ust. 1, 
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora sta-
rosta. 

6. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go P .XX.0911-1n44n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 19 ust. 6). 
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Doaatek za wysługę lat 

§ 20 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom, 
poczynając od 4 roku pracy, w wysokości 1% wy-
nagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wy-
płacany w okresach miesięcznych, z tym że doda-
tek ten nie może przekraczać 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

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

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za czas prze-
bywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Czas 
ten wlicza się do obliczania wysokości tego dodat-
ku. 

4. 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. 

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego P .XX.0911-
-1n44n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 20 ust. 5). 

Wynagroazenie za goaziny ponaawymiarowe 
i goaziny aoraźnych zastępstw 

§ 21 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki 
pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkami za trudne warunki pracy oraz za warunki 
uciążliwe, jeżeli praca w godzinach ponadwymia-
rowych odbywa się w takich warunkach) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzysku-
je się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 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. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacji pracy szkoły nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizu-
je zajęć z powodu przerw przewidzianych przepi-
sami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

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 dni wolne 
wynikające z organizacji roku szkolnego, za pod-
stawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć danego nauczyciela pomniejszony o 
1n5 tego wymiaru (lub 1n4 gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które 
przysługuje w takim tygodniu wynagrodzenie, nie 
może być jednak większa niż liczba godzin ponad-
wymiarowych przydzielonych nauczycielowi w ar-
kuszu organizacji pracy szkoły. W taki sam sposób 
rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli 
korzystających z urlopu z tytułu opieki nad dziec-
kiem do lat 14 oraz urlopów okolicznościowych. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktu-
je się jako godziny zrealizowane.  

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-1n44n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 21 ust. 4, ust. 5, ust. 6, 
ust. 7). 

Doaatek mieszkaniowy 

§ 22 

1.  auczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć na terenie wiejskim lub 
w mieście liczącym do 5000 mieszkańców i posia-
dającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego 
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej lub dwóch osobach w rodzinie – 
4,5%, 

2) przy trzech osobach w rodzinie – 5,75%, 
3) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7%, 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty 
(mgr z p.p.). 

3. Do osób, o której mowa w ust. 2, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4.  auczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek 
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których 
mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.  auczy-
cielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi 
starosta. 
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6. 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. 

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,  
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. 
8. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia. 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Prawo do dodatków nieujętych w niniejszym regu-
laminie i w rozporządzeniu Ministra Edukacji  aro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U.  r 22, poz. 181 ze zm.) 
wygasa z dniem 1 stycznia 2006 r.  

2. Zmiany w treści niniejszego regulaminu mogą być 
dokonane w trybie określonym odrębnymi przepi-
sami. 

3. Traci moc uchwała nr 78n2000 Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w spra-
wie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego (ze zm.). 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Bolesławieckiego. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 roku. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI POWXATU 

 JAN COŁOKIDZI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  niektóre zasaay wynagra-
azania za pracę oraz przyznawania aoaatków ao wynagroazenia w 2006 r. 
nauczycielom  zatruanionym  w oświatowych  jeanostkach  organizacyjnych 

prowaazonych przez Powiat Głogowski 

  a podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1592 
ze zmianami), art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. –  arta  auczyciela (t.j. Dz. U z 2003 r.  r 118, poz. 1112 
ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji  arodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu  wolnym  od  pracy  (Dz. U.  r 22, poz. 181)  uchwala się, co na-
stępuje: 
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§ 1 

Ustala się regulamin określający niektóre zasady wy-
nagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia w 2006r. nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowa-
dzonych przez Powiat Głogowski.  

R o z d z i a ł  X 

Postanowienia wstępne 

§ 2 

Regulamin określa:  
1) Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość 
stawek dodatków:  
– za wysługę lat,  
– motywacyjnego,  
– funkcyjnego,  
– za warunki pracy.  

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw.  

3) Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  

4) Wysokość i warunki przyznawania nagród dla na-
uczycieli ze specjalnego funduszu nagród.  

§ 3 

Xlekroć w regulaminie jest mowa o:  
1)  arcie  auczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  auczy-
ciela (t.j. Dz. U z 2003 r.  r 118, poz. 1112 ze 
zmianami),  

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji  arodowej i Sportu 
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.  r 22, poz. 181 ze zmianami), 

3) placówce – należy przez to rozumieć szkoły, zespo-
ły szkół, placówki oświatowe oraz opiekuńczo- 
-wychowawcze prowadzone przez Powiat Głogow-
ski,  

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, a w przypadku placówek opiekuń-
czo-wychowawczych nauczycieli, do których stosu-
je się przepisy  arty  auczyciela, 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów 
szkół, zespołów szkół, placówek oświatowych 
i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Głogowski. 

R o z d z i a ł  XX 

Doaatek za wysługę lat 

§ 4 

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia 
oraz innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat ustala się w oparciu o zasady wynikające 
z § 5 rozporządzenia.  

§ 5 

Podstawę naliczenia dodatku za wysługę lat stanowią 
oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka 
wojskowa itp.) albo uwierzytelnione kopie tych doku-
mentów.  

§ 6 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w okresie przebywania na urlopie dla poratowania 
zdrowia, jak również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 
lub konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego.  

2. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycie-
lowi pozostającemu w stanie nieczynnym.  

R o z d z i a ł  XXX 

Doaatek motywacyjny 

§ 7 

1. W każdej placówce tworzy się fundusz dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 1% 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników peda-
gogicznych zatrudnionych w danej placówce.  

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go 
placówce bez względu na stopień awansu zawo-
dowego, jeżeli nauczyciel w bieżącym lub poprze-
dzającym roku szkolnym wyróżnił się szczególnymi 
osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej 
pracy oraz jednocześnie wykazał się zaangażowa-
niem w realizację innych zajęć i czynności, w tym 
również związanych z przygotowaniem do zajęć 
szkolnych, samokształceniem i doskonaleniem za-
wodowym, a w szczególności:  
  1) przygotowywał uczniów do udziału w konkur-

sach przedmiotowych, zawodach, olimpiadach, 
  2) stosował własne programy autorskie,  
  3) wprowadzał innowacje pedagogiczne,  
  4) stosował metody aktywizujące młodzież do 

podnoszenia osiąganych wyników,  
  5) organizował imprezy szkolne: akademie, spo-

tkania, pokazy artystyczne,  
  6) organizował imprezy o zasięgu powiatowym,  
  7) brał czynny udział w spotkaniach metodycz-

nych, współpracował z doradcą metodycznym, 
zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywał 
w codziennej pracy,  

  8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy 
i ich wyniki oraz uwzględniał je we własnym 
planie rozwoju zawodowego, bądź dalszej pra-
cy,  

  9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe (we-
wnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, krótkie 
formy doskonalenia, udokumentowane samo-
kształcenie, kursy kwalifikacyjne, studia pody-
plomowe),  

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonale-
niu nauczycieli (prowadził zajęcia, szkolenia, 
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lekcje otwarte, opracował projekty dydaktycz-
ne i inne),  

11) był opiekunem stażysty, który otrzymał pozy-
tywną ocenę dorobku zawodowego,  

12) aktywnie realizował zadania statutowe pla-
cówki,  

13) uczestniczył w pracach komisji opracowującej 
dokumentację dotyczącą pracy placówki (sta-
tut, wewnątrzszkolny system oceniania, pro-
gram wychowawczy placówki), 

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji 
egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu maturalnego lub komisji eg-
zaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia 
egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przy-
gotowania zawodowego, 

15) otaczał opieką dzieci z rodzin zagrożonych pa-
tologicznie oraz niskim statusie materialnym.  

3.  auczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny do 150 zł miesięcznie. 

§ 8 

1. Fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
placówek tworzy się w wysokości 350 złotych 
miesięcznie na jeden etat dyrektorski.  

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek 
przyznawany jest z uwzględnieniem następujących 
kryteriów:  
  1) udział szkoły w konkursach przedmiotowych 

i innych na szczeblu powiatowym, wojewódz-
kim, centralnym,  

  2) wspomaganie uczniów mających trudności 
w nauce,  

  3) zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych,  

  4) diagnozowanie, eliminowanie zachowań niepo-
żądanych,  

  5) zapewnienie w szkole poczucia bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom,  

  6) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej 
rozwojowi uczniów,  

  7) preferowanie działań organizacyjnych i pedago-
gicznych tworzących indywidualny charakter 
placówki,  

  8) wdrażanie autorskich programów nauczania,  
  9) promowanie osiągnięć edukacyjnych placówki,  
10) wykazywanie dbałości o mienie będące w za-

rządzie dyrektora, modernizacja bazy szkolnej,  
11) umiejętność właściwego planowania budżetu 

oraz racjonalnego gospodarowania przyznanymi 
placówce środkami finansowymi, 

12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i in-
nych świadczeń na rzecz placówki,  

13) respektowanie decyzji, uchwał organów Powia-
tu Głogowskiego,  

14) terminowość i rzetelność realizacji zadań wyty-
czonych przez organ prowadzący,  

15) dyscyplina pracy, przestrzeganie ustalonych 
terminów i procedur,  

16) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.  
2. Dyrektorowi może być przyznany dodatek motywa-
cyjny do 600 zł miesięcznie.  

3. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przy-
znaje Starosta Głogowski.  

§ 9 

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

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo-
że nastąpić po przepracowaniu co najmniej 6 mie-
sięcy.  

3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy:  
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
2) urlopu dla poratowania zdrowia,  
3) korzystania ze stanu nieczynnego,  
4) na który orzeczono karę dyscyplinarną.  

§ 10 

Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło przyznanie tego dodatku.  

§ 11 

Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przeka-
zuje się nauczycielowi w formie pisemnej, której kopię 
umieszcza się w teczce akt osobowych.  

§ 12 

Wypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się na-
uczycielom, wobec których prowadzone jest postępo-
wanie dyscyplinarne, do czasu jego zakończenia.  

R o z d z i a ł  Xr 

Doaatek munkcyjny 

§ 13 

 auczycielom poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego, którym powierzono stanowiska kierownicze 
przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek 
funkcyjny.  

§ 14 

Wysokość  dodatków  funkcyjnych  dla  nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze została określona 
w tabeli:  

Lp. Pełniona funkcja 

Wysokość 
dodatku 

funkcyjnego 
w zł 

 1. Dyrektor szkoły każdego typu lub pla-
cówki oświatowej 

500 – 1000 

 2. Dyrektor  placówki opiekuńczo-wycho- 
wawczej 

340 – 500 

 3. Wicedyrektor 300 – 500 
 4.  ierownik filii 200 – 350 
 5.  ierownik internatu w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym 
200 – 500 

 6.  ierownik warsztatu szkolnego 200 – 250 
 7.  ierownik szkolenia praktycznego 

(praktycznej nauki zawodu) 
200 – 350 

§ 15 

 auczycielom sprawującym funkcje uprawniające do 
dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek w wysoko-
ści:  
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1) wychowawstwo klasy – 40 zł miesięcznie,  
2) opiekun stażu – 30 zł miesięcznie za każdego po-
wierzonego opiece nauczyciela,  

3) doradca metodyczny, nauczyciel-konsultant – 
250 zł miesięcznie.  

§ 16 

1. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości dodatku 
funkcyjnego poszczególnym dyrektorom podejmuje 
Starosta Głogowski – biorąc pod uwagę między in-
nymi wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, 
złożoność zadań wynikających z zajmowanego sta-
nowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w pla-
cówce, warunki środowiskowe i społeczne, w ja-
kich placówka funkcjonuje.  

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów oraz innych osób zajmujących stanowiska kie-
rownicze lub sprawującym funkcje ustala dyrektor.  

3. Decyzje o przyznaniu dodatku funkcyjnego przyzna-
je się w formie pisemnej, której kopię umieszcza się 
w teczce akt osobowych.  

§ 17 

W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funk-
cyjnych, z wyłączeniem dodatku za pełnienie funkcji 
opiekuna stażu, wychowawcy klasy, doradcy meto-
dycznego i nauczyciela – konsultanta, przysługuje 
tylko jeden dodatek funkcyjny – najkorzystniejszy dla 
nauczyciela.  

§ 18 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia 
powierzenia funkcji, za którą przysługuje dodatek 
funkcyjny.  

2.  auczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrek-
tora lub kierownika na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, 
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia.  

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub nauczy-
cielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora, jeżeli nieobecność w pracy dyrektora 
przekracza 3 miesiące.  

4. W przypadku zastępowania innej osoby zatrudnio-
nej na stanowisku kierowniczym postanowienia 
ust.3 stosuje się odpowiednio.  

§ 19 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy:  
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
2) urlopu dla poratowania zdrowia,  
3) za  które  nie  przysługuje  wynagrodzenie  zasad-
nicze,  

4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia.  

R o z d z i a ł  r 

Doaatek za warunki pracy 

§ 20 

1.  auczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego przysługują dodatki za warunki pracy 
z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych warunkach.  

2. Wykaz warunków wymienionych w pkt 1 określają 
przepisy rozporządzenia.  

§ 21 

Wysokość dodatku za warunki pracy wylicza się za 
każdą godzinę faktycznie przepracowaną w tych wa-
runkach oraz udokumentowaną zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  

§ 22 

1. Ustala się następujące wielkości dodatków za trud-
ne lub uciążliwe warunki pracy:  
1) dodatek za trudne warunki pracy wynosi:  
a) 5% osobistego wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
szkół leśnych za prowadzenie zajęć w lesie, 
szkół rolniczych za prowadzenie zajęć prak-
tycznych w terenie z zakresu produkcji ro-
ślinnej,  

b) 10% osobistego wynagrodzenia zasadnicze-
go dla nauczycieli poradni psychologiczno-
pedagogicznej prowadzących zajęcia grupo-
we i indywidualne wynikające z realizacji za-
dań diagnostycznych, terapeutycznych, do-
radczych i profilaktycznych z młodzieżą 
i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim, z zaburze-
niami zachowania, zagrożonymi niedostoso-
waniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich 
rodzicami lub opiekunami w poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej,  

c) 14% osobistego wynagrodzenia zasadnicze-
go dla nauczycieli szkół specjalnych, wycho-
wawców świetlic w szkołach specjalnych, 
nauczycieli prowadzących indywidualne na-
uczania dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego lub zajęcia rewalida-
cyjno-wychowawcze oraz wychowawców 
specjalnych ośrodków szkolno-wycho-
wawczych i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych zapewniających dzieciom i mło-
dzieży całodobową opiekę.  

2) dodatek za uciążliwe warunki pracy wynosi 5% 
osobistego wynagrodzenia zasadniczego.  

§ 23 

1. Dodatki za trudne lub uciążliwe warunki pracy 
przysługują w okresie faktycznego wykonywania 
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za który przysługuje wyna-
grodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynko-
wego.  

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obo-
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wiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel re-
alizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązujące-
go wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze zajęć.  

§ 24 

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy przysługuje prawo do dwóch 
dodatków.  

§ 25 

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia przysługuje nauczycielom wykonującym pracę 
w tych warunkach na podstawie odrębnych przepi-
sów.  

§ 26 

Wysokość dodatków określonych w § 22 dla nauczy-
ciela ustala dyrektor, a dla dyrektora Starosta Głogow-
ski.  

R o z d z i a ł  rX 

Wynagroazenie za goaziny ponaawymiarowe 
i aoraźnych zastępstw 

§ 27 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zreali-
zowana została w warunkach uprawniających do 
tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalo-
nego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych.  

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi oblicza się dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w tej godzinie zrealizowana została 
w warunkach uprawniających do tego dodatku) 
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych realizowanych w ramach godziny doraźnego 
zastępstwa.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela oblicza się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem 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.  

§ 28 

1. 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.  

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 ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7  arty  auczyciela pomniejszony o 1n5 tego 
wymiaru ( lub 1n4 gdy nauczyciel ma ustalony czte-
rodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, 
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-1n66n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 28). 

§ 29 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sługuje za godziny faktycznie zrealizowane.  

2. Wynagrodzenie przysługujące za godziny ponad-
wymiarowe przypadające w dniach, w których na-
uczyciel nie mógł ich zrealizować 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 imprezy,  
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 
trwającą nie dłużej niż tydzień.  

traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-1n66n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 29). 

R o z d z i a ł  rXX 

Nauczycielski aoaatek mieszkaniowy 

§ 30 

Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 
zatrudnionemu w wymiarze co najmniej z obowiąz-
kowego wymiaru zajęć w placówce położonej na tere-
nie wiejskim Powiatu Głogowskiego.  

§ 31 

1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego, następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego 
przyznanie i przedłożył dokumenty potwierdzające 
prawo do dodatku, niezależnie od tytułu prawnego 
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

2. Dokumentami potwierdzającymi prawo dodatku są 
w szczególności:  
1) oświadczenie o osobach wspólnie zamieszkują-
cych,  

2) potwierdzenie zameldowania z biura ewidencji 
ludności  
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3. Wniosek oraz dokumenty określone w ust. 2 na-
uczyciel przedkłada pracodawcy.  

4.  auczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 
uzależnionej od liczby członków rodziny i jest wy-
płacany miesięcznie w wysokości – 32,50 zł mie-
sięcznie na jednego uprawnionego członka rodziny.  

§ 32 

1. Do osób, o których mowa w § 31 ust. 4, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkującego 
z nim małżonka i dzieci, a także rodziców pozosta-
jących na jego wyłącznym utrzymaniu.  

2. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu 
nauczyciela rozumie się dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie 
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia. 

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostają-
cych na wyłącznym utrzymania nauczyciela nie 
stosuje się ograniczeń określonych w ust. 2. 

4.  auczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w § 31 ust. 4. Małżonkowie wspólnie okre-
ślają pracodawcę, który będzie wypłacał im doda-
tek.  

§ 33 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach:  
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-
grodzenie,  

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,  
3) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho-
wawczego.  

§ 34 

1. Prawo do dodatku wygasa: 
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 
w którym uprawniony członek rodziny nauczy-
ciela zrezygnował ze stałego z nim zamieszka-
nia,  

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 
w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem.  

2.  auczyciel, któremu wypłacany jest dodatek zobo-
wiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę 

o okolicznościach powodujących utratę prawa do 
dodatku lub zawieszenia jego wypłacania.  

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego 
w ust.2 nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu 
nienależnie pobranej kwoty dodatku.  

R o z d z i a ł  rXXX 

Wysokość i warunki przyznawania nagróa ala 
nauczycieli ze specjalnego munauszu nagróa 

§ 35 

1. Wysokość nagrody starosty nie może przekraczać 
2500 złotych.  

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekraczać 
1800 złotych.  

§ 36 

Warunki przyznawania nagród określa odrębna uchwa-
ła Rady Powiatu Głogowskiego.  

§ 37 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Głogowskiego.  

§ 38 

Traci moc uchwała nr XXXXn255n2005 Rady Powiatu 
Głogowskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnio-
nym w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych przez Powiat Głogowski.  

§ 39 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006r.  
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI POWXATU 

 RYSZARD ROKASZEWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 20 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  określenia  zasaa  rozliczania  tygoaniowego  obowiązkowego 
wymiaru goazin zajęć nauczycieli: prowaazących zajęcia o różnym wymiarze 
goazin oraz nauczycieli: ala których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego: w szkołach i placówkach 
oświatowych prowaazonych przez Gminę Mięazylesie: zasaa uazielania 
i rozmiaru  zniżek  tygoaniowego  obowiązkowego  wymiaru  goazin  zajęć 
ayaaktycznych: wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom: którym po-
wierzono stanowiska kierownicze oraz tygoaniowego obowiązkowego wy-
miaru  goazin   zajęć   nauczycieli   szkół  i  placówek  niewymienionych
        w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

  a podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycz-
nia 1982 r. –  arta  auczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r.  r 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  r 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Xlekroć w uchwale jest mowa o: 
szkole – rozumie się przez to Samorządowe Szkoły 
Podstawowe, Samorządowe Gimnazja, Samorządowe 
Przedszkola, Zespół Szkół oraz Zespół Szkolno-
Przedszkolny, 
nauczycielu – rozumie się przez to pracownika, które-
go dotyczą zapisy ustawy  arta  auczyciela, 
oaaziale – rozumie się przez to oddział szkolny, przed-
szkolny i oddział zerowy, 
ayrektorze – rozumie się nauczyciela, któremu powie-
rzono funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej, Gimna-
zjum, Samorządowego Przedszkola, Zespołu Szkół 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
ustawie – rozumie się ustawę z 26 stycznia 1982 r. 
 arta  auczyciela. 

§ 2 

Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin, 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzylesie: 
1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć  
określa się dzieląc łączną liczbę godzin zajęć reali-
zowanych w tygodniu przez sumę odpowiednich 
części każdego wymiaru godzin, liczoną jak sumę 
części etatów, 

2) ustalony zgodnie z pkt 1 wymiar zaokrąglamy 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,  

3) godziny zajęć przydzielone nauczycielowi powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć obli-
czonego według zasad określonych w pkt 1 są go-
dzinami ponadwymiarowymi. 

§ 3 

Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego w szkołach: 
1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 
zajęć, których plan zajęć, wynikający z planów na-
uczania w danym okresie roku szkolnego nie wy-
czerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowią-
zani są do realizowania w innych okresach trwania 
roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej licz-
by godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, 
aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego 
roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymia-
rowi godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 
ustawy; 

2) ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych 
w pkt 1, wymiar godzin zajęć, różny w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego, nie może prze-
kraczać z tego tytułu 1,5 tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć; 

3) plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa 
w pkt 1, powinien być określony dla każdego na-
uczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkol-
ny i podany nauczycielowi do wiadomości przed roz-
poczęciem roku szkolnego; 

4) dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na 
dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć 
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny za-
jęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć określony według zasad ustalonych 
w pkt 1; 

5) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który zo-
stał ustalony zróżnicowany plan zajęć, rozliczenie 
z przydzielonych  w  planie  organizacyjnym godzin 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego  r 27 –  2279  – Poz. 378 i 379 

zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, 
z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez 
względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysłu-
guje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia za-
sadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z, 
a także za przepracowane w tym czasie godziny 
ponadwymiarowe. 

§ 4 

Określa się następujące zasady udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierow-
nicze: 
1) wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych wynosi: 

Lp. Stanowiskonliczba oddziałów 
Wymiar 
godzin 

 1. Dyrektor Szkoły – do 6 oddziałów   9 
 2. Dyrektor Szkoły od 7 do 15 oddziałów   5 
 3. Dyrektor Szkoły powyżej 15 oddzia-

łów 
  0 

 4. Wicedyrektor do 15 oddziałów 12 
 5. Wicedyrektor w szkole powyżej 

15 oddziałów 
  9 

 6. Dyrektor Przedszkola   8 
 
2) wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się 
również do nauczycieli zajmujących stanowiska kie-
rownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powie-

rzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych 
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 
zastępstwo. 

§ 5 

Określa się następujący obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy: 
1) pedagog szkolny – 24 godzin zegarowych tygo-
dniowo; 

2) logopeda – 20 godzin zegarowych tygodniowo. 

§ 6 

Przepisy § 5 wchodzą w życie z dniem 1 września 
2006 roku. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzylesie. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI MXEJS XEJ 

 JERZY MARCINEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERIONIOWA 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoaarowania 
przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  r 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  r 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLXrn299n05 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
WSSE w Dzierżoniowie i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określo-
nymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Dzierżoniów” uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go objęto teren położony w obrębie geodezyjnym 
Dzierżoniów Zachód, ograniczony: od strony północno-
-wschodniej linią kolejową w kierunku Jaworzyny Śl., 
od strony wschodniej ulicą Zachodnią, od strony połu-
dniowej wyznaczoną wzdłuż byłych terenów kolejo-

wych drogą gminną oraz od strony północno- 
-zachodniej drogą transportu rolnego oznaczoną  
nr działki 74n2, o łącznej powierzchni ok. 4,2 ha, wg 
granic wyznaczonych w rysunku planu. 

§ 2 

Celem ustaleń zawartych w planie jest: 
1) ochrona interesów publicznych w zakresie szczegó-
łowych wymogów korzystania ze środowiska, 

2) umożliwienie realizacji inwestycji na terenach nieza-
inwestowanych, 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego  r 27 –  2280  – Poz. 379 

3) zapewnienie ładu przestrzennego przy lokalizacji 
nowych inwestycji, 

4) uwzględnienie w procesie zagospodarowania prze-
strzennego wymagań zrównoważonego rozwoju. 

§ 3 

1. Ustaleniami planu objęto obszar wyznaczony na 
rysunku planu granicami opracowania, stanowią-
cymi jednocześnie linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania i oznaczony symbolem: 

 P – tereny przemysłowo-składowe. 
2. Przedmiotowy obszar może być w całości przezna-
czony na cele zgodne z przeznaczeniem lub czę-
ściowo także na cele przeznaczenia dopuszczalne-
go, na zasadach ustalonych w dalszej części 
uchwały. 

§ 4 

1. Xntegralne części uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część 
tekstową, zawarte w rozdziałach: 
a) Przepisy ogólne – rozdział 1, 
b) Przepisy szczegółowe – rozdział 2, 
c) Przepisy końcowe – rozdział 3, 

2) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
a) w rysunku planu obowiązujące są oznaczenia 
wyszczególnione w objaśnieniach (legendzie), 

b) treść podkładu mapowego nie jest przedmio-
tem rysunku planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Oznaczenia graficzne będące obowiązującymi usta-
leniami planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
3) kierunek włączenia terenu objętego planem do 
dróg publicznych, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 5 

Xlekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, 
o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści prze-
pisu nie wynika inaczej, 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej, 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, 

  4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wyso-
kościowej w skali 1:1000, 

  5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony liniami 
rozgraniczającymi, przy czym za linie rozgranicza-
jące uznaje się także granice opracowania planu 
miejscowego, a także granice opracowań w róż-
nych skalach, 

  6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na przedmiotowym obszarze, 

  7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełniają, wzbogacają przeznaczenie pod-
stawowe, 

  8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
prócz powierzchni zabudowanej obiektami kubatu-
rowymi także utwardzone nawierzchnie służące 
wewnętrznym parkingom, ciągom pieszym i innym 
urządzeniom funkcjonalnie związanym z przezna-
czeniem obszaru, 

  9) usługach – należy przez to rozumieć takie usługi 
jak: handel gastronomia, rzemiosło usługowe, ad-
ministracja, ubezpieczenie, bankowość, gabinety 
lekarskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, 
usługi informatyczne, badawczo rozwojowe, usłu-
gi rachunkowe itp., 

10) wewnętrznej komunikacji ogólnodostępnej – nale-
ży przez to rozumieć inne niż publiczne drogi ob-
sługujące poszczególne podmioty, położone poza 
ogrodzeniami ich zakładów, 

11) przemyśle – należy przez to rozumieć zakłady 
produkcyjne i drobnej wytwórczości, rzemiosło, 
składy i magazyny, bazy i zaplecza budownictwa 
i transportu drogowego itp. 

R o z d z i a ł  2 

Przepisy szczegółowe 

§ 6 

Przeznaczenie terenów 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem P, przeznaczone na cele zabudowy 
przemysłowej, składów i magazynów jako funkcji 
podstawowej. 

2.  a przedmiotowych terenach dopuszcza się jako 
funkcje uzupełniające: 
1) zieleń urządzoną z obiektami małej architektury, 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, słu-
żącej podstawowej funkcji terenu, a także ob-
szarów przyległych, 

3) drogi wewnętrzne służące obsłudze poszczegól-
nych nieruchomości, 

4) budowę obiektów przeznaczonych na cele usług 
komercyjnych, związanych wyłącznie z obsługą 
kompleksów przemysłowych i innych ogólnodo-
stępnych, niekolidujących z funkcją podstawo-
wą, których udział nie może przekroczyć 10% 
powierzchni obszaru objętego planem. 

3.  ie zezwala się w pasie bezpośrednio przyległym 
do terenów kolejowych lokalizowania obiektów 
przeznaczonych na działalność przemysłową, ma-
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gazynowo-składową związaną z produkcją i obro-
tem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, 
żrącymi i pylącymi. 

4. Wzdłuż północno-wschodniej granicy obszaru zale-
ca się tworzenie pasów zieleni towarzyszącej. 

§ 7 

Zasaay ochrony i kształtowania łaau przestrzennego 

1. Dla terenu objętego planem: 
1) dopuszcza się: 
a) realizację zabudowy przemysłowej i składo-
wej na działkach wyodrębnionych, posiadają-
cych zjazd na drogę wewnętrzną, połączoną 
z drogą publiczną, 

b) zabudowę uzupełniającą usługową związaną 
z obsługą podmiotów działających na terenie 
specjalnej strefy przemysłowej, 

2) nakazuje się: 
a) projektowaną zabudowę kształtować według 
wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy; w przypadku nieokreślenia linii zabu-
dowy należy stosować nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległościach wynikających 
z przepisów odrębnych i szczególnych 
z uwzględnieniem linii zabudowy ukształto-
wanych na działkach sąsiednich, jeśli odpo-
wiadają one obowiązującym przepisom; 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
– 5 m od linii rozgraniczających dróg i ulic, 
– wg przepisów odrębnych wzdłuż granicy 
z terenem kolejowym. 

2. Dla projektowanych na przedmiotowym obszarze 
inwestycji kubaturowych należy przyjąć jako za-
sadnicze kierunki sytuowania obiektów równoległe 
i prostopadłe do drogi dojazdowej położonej stycz-
nie do południowej granicy przedmiotowego obsza-
ru, z dopuszczeniem kierunków uzupełniających 
uwzględniających kąt 450 w stosunku do zasadni-
czych, o których mowa wyżej a także innych 
uwzględniających wymogi ładu przestrzennego. 

3.  akazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w użytko-
waniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ła-
du przestrzennego określa rozdział XX – przepisy 
szczegółowe.  

§ 8 

Zasaay ochrony śroaowiska: przyroay i krajobrazu 
kulturowego 

Dla terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne 
ustala się: 
1) zezwala się na lokalizację podmiotów mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko pod warun-
kiem spełnienia wszystkich wymagań wynikających 
ze stosownych decyzji środowiskowych, jednakże 
z wyłączeniem podmiotów, których działalność 
obejmuje gromadzenie i składowanie odpadów 
i substancji niebezpiecznych, 

2) dopuszcza się stosowanie asfaltów i mas bitumicz-
nych w celu utwardzenia nawierzchni wyłącznie 
dróg wewnętrznych oraz zjazdów z dróg publicz-
nych, dla celów utwardzenia miejsc postojowych, 
ciągów pieszych oraz powierzchni ekspozycyjnych 
należy stosować elementy drobnowymiarowe, 

3) nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem do 
odbiornika – wód deszczowych lub roztopowych 
z dróg, parkingów oraz terenów składowych, 

4) do celów grzewczych i technologicznych należy 
stosować wyłącznie ekologiczne źródła energii, nie 
zezwala się na stosowanie zasiarczonych paliw sta-
łych. 

§ 9 

Zasaay ochrony azieazictwa kulturowego i zabytków 
oraz aóbr kultury 

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe, 
na obszarze objętym planem brak jest podstaw do 
określania szczególnych zasad ochrony zabytków. 

2. Wszystkie odkryte w trakcie robót ziemnych ru-
chomości, dobra kultury i nawarstwienia historycz-
ne podlegają ochronie z mocy prawa.  ażdorazowo 
po stwierdzeniu takiego faktu należy powiadomić 
służby nadzoru archeologicznego. 

§ 10 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Dla każdego z wydzielonych podmiotów należy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu 
niezbędną liczbę parkingów i miejsc postojowych 
zamkniętych i otwartych w ramach posiadanej nie-
ruchomości. 

2. Strefę zjazdu na nieruchomość należy kształtować 
w sposób, który umożliwi swobodny wjazd przy 
jednoczesnym ograniczeniu zajmowania pasa ruchu 
drogi wewnętrznej. 

3. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych 
o wysokości nie wyższej niż 1,70 m; dopuszcza się 
ogrodzenia w formie żywopłotów; zakazuje się na-
tomiast stosowania ogrodzeń z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych. 

4. Zakazuje się umieszczania od strony terenów pu-
blicznych na elewacjach budynków tablic reklamo-
wych niezwiązanych bezpośrednio z przeznacze-
niem obiektu lub jego części. 

§ 11 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabuaowy oraz 
zagospoaarowania terenu 

1.  a obszarze oznaczonych w planie symbolem P 
dopuszcza się lokalizację obiektów o następujących 
parametrach: 
1) wysokość – maksymalnie 3 kondygnacje na-
ziemne, przy czym wysokość liczona od pozio-
mu istniejącego terenu w strefie wejściowej do 
poziomu okapu dachu maksymalnie 15,0 m 
w przypadku dachów o spadku powyżej 15% 
lub 20,0 m w odniesieniu do wysokości całko-
witej. Dopuszcza się stosowanie wyższych do-
minant architektonicznych, także instalacji wy-
nikających z technologii, 

2) wysokość posadowienia posadzki parteru, liczo-
na w strefie wejściowej do budynku winna wy-
nosić nie więcej niż 0,90 m powyżej istniejącego 
terenu, 

3) dopuszcza się dachy płaskie, 
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4) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy określonymi na 
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami odręb-
nymi i szczególnymi, 

5) powierzchnia zabudowana na wydzielonych 
działkach, razem z nawierzchniami utwardzony-
mi i parkingami oraz podjazdami nie może zaj-
mować więcej niż 80% powierzchni działki brut-
to, co najmniej 20% działki należy zagospoda-
rować jako teren biologicznie czynny, 

6) wyposażenie w zorganizowaną wielopiętrową 
zieleń towarzyszącą terenu objętego planem, 
pełniącą rolę także zieleni izolacyjnej. W sąsiedz-
twie linii kolejowej na zasadach wynikających 
z przepisów odrębnych i szczególnych, 

7) dla projektowanej zabudowy dopuszcza się do-
stępne technologie wznoszenia budynków, stre-
fy wejściowe obiektów administracyjno-socjal-
nych wymagają szczególnych rozwiązań archi-
tektonicznych z zastosowaniem materiałów 
i rozwiązań wysokiej jakości, 

8) należy zapewnić miejsca parkingowe na każdej 
z działek, zgodnie ze wskaźnikiem min. 1 miej-
scen3 zatrudnionych + min. 2 miejsca dodatko-
we. 

2. Dla terenów wewnętrznej komunikacji kołowej 
ogólnodostępnej należy przyjąć następujące para-
metry: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 
10,0 m, 

2) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wy-
konanie zjazdów pieszo-jezdnych o szerokości 
minimum 6,0 m z zielenią towarzyszącą, waru-
nek ten dotyczy wyłącznie odcinków dróg nie 
dłuższych niż 50,0 m, 

3) nakazuje się drogi wewnętrzne wyposażyć 
w place manewrowe do zawracania, zatoki 
i rozszerzenia, uwzględniając wielkości wynika-
jące z przepisów odrębnych oraz potrzeb pod-
miotów przez nie obsługiwanych, 

4) drogi wewnętrzne i nawierzchnie utwardzone 
należy projektować z uwzględnieniem warunku 
stosowania spadków w kierunku przeciwnym do 
terenów kolejowych. 

§ 12 

Granice  i  sposoby  zagospoaarowania  terenów  lub 
obiektów   poalegających   ochronie:   ustalonych   na 

poastawie przepisów oarębnych 

Teren objęty niniejszym planem nie podlega ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym w zakresie 
terenów górniczych, terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych. 

§ 13 

Szczególne zasaay i warunki scalania i poaziału 
nieruchomości objętych planem 

1. Powierzchnia terenów lub działek dla projektowa-
nych podmiotów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej powinna być dostosowana do założonego pro-

gramu użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni 
dla obiektów i urządzeń towarzyszących – w tym 
parkingów) z zachowaniem wymogów określają-
cych maksymalną powierzchnię zabudowy oraz bio-
logicznie czynną określonych w § 11 ust. 1 pkt 5. 

2. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzie-
lanych działek budowlanych na 4000 m2, przy 
czym dopuszcza się różnicę w wielkości działki 
±5%. 

3. Podstawowy kąt położenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego dróg dojazdowych wi-
nien wynosić – 900, z tolerancją ± 50. 

4.  ażda z wydzielonych na cele inwestycyjne działek 
musi posiadać wielkość i cechy geometryczne oraz 
dostęp do dróg publicznych i infrastruktury tech-
nicznej spełniające wymogi dla realizacji obiektów 
budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego. 

5. Wstępny projekt podziału nieruchomości musi być 
sporządzony  w  oparciu  o koncepcję programowo-
-przestrzenną zamierzenia, przez uprawnionego ar-
chitekta lub urbanistę. 

6. Dopuszcza się podział nieruchomości w przypadku:  
1) zapewnienia każdej z wydzielonych działek do-
stępu do drogi publicznej na zasadach zapisa-
nych  w  planie,  z tym  że  warunek  dostępno-
ści nie dotyczy wyodrębnianych obszarów ziele-
ni, 

2) zapewnienia wielkości umożliwiającej zagospo-
darowanie i użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem w planie. 

§ 14 

Szczególne  warunki  zagospoaarowania  terenów  
oraz  ograniczenia  w ich  użytkowaniu:  w tym zakazy 

zabuaowy 

1. Zakazuje się zabudowy w pasie 3,0 m od górnej 
krawędzi skarpy rowów melioracyjnych, w celu 
umożliwienia prawidłowej ich eksploatacji i kon-
serwacji. 

2.  a wydzielonych działkach, w pasie pomiędzy wy-
znaczoną linią zabudowy a granicą frontową działki 
zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy 
kubaturowej, dopuszcza się natomiast realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów 
wartowniczych. 

3. Strefy frontowe działek należy wyposażyć w zieleń 
zorganizowaną, ozdobną o wysokich walorach es-
tetycznych. 

4.  ależy zachować strefę ograniczonego użytkowa-
nia od kolei zgodnie z przepisami odrębnymi 
i szczególnymi. 

5. Dostęp komunikacyjny do obszaru objętego niniej-
szym planem może odbywać się wyłącznie z drogi 
gminnej wydzielonej wzdłuż południowej granicy te-
renu objętego planem – wg oznaczenia na załączni-
ku graficznym; wyklucza się możliwość zjazdów 
z ulicy Zachodniej, w ciągu drogi gminnej. Dopusz-
cza się dodatkowe włączenia z drogi gminnej ozna-
czonej nr działki 74n2, położonej po stronie północ-
no-zachodniej przedmiotowego obszaru. 
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§ 15 

Zasaay moaernizacji: rozbuaowy i buaowy systemów 
inmrastruktury technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę: wyłącznie z sieci gminnej 
istniejącej oraz rozbudowywanej dla potrzeb no-
wych inwestycji, na zasadach określonych przez jej 
zarządcę. 

2. Odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do zbiorczej sieci komunalnej, prowa-
dzącej ścieki na oczyszczalnię, na warunkach usta-
lonych przez zarządcę sieci. 

3. Odprowadzanie wód opadowych: 
1) warunki dla rozbudowy bądź przebudowy kana-
lizacji deszczowej określi zarządca sieci, 

2) wody opadowe odprowadzane z utwardzonych 
powierzchni dróg i placów należy przed odpro-
wadzeniem do sieci poddać oczyszczeniu z sub-
stancji ropopochodnych. 

4. Wyposażenie terenów w energię elektryczną i me-
dia telekomunikacyjne: 
1) budowa, rozbudowa i modernizacja na warun-
kach ustalonych przez właściciela sieci, 

2) zakazuje się prowadzenia linii napowietrznych, 
3) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyjnych 
urządzeń przekaźnikowych – konstrukcji wieżo-
wych wraz z kontenerowym urządzeniem stacji 
bazowej, na terenie objętym niniejszym planem 
przy spełnieniu następujących warunków: 
a) realizacja dróg dojazdowych i niezbędnych 
sieci infrastruktury technicznej staraniem i na 
koszt inwestora, 

b) odległość od budynków mieszkalnych lub te-
renów, na których zgodnie ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
gminy, mogą takie powstać – min. 300,0 m. 

5. Ogrzewanie oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę użyt-
kową: 
1) do celów grzewczych i technologicznych oraz 
uzyskania ciepłej wody użytkowej należy stoso-
wać wyłącznie źródła ekologiczne takie jak: gaz 
płynny lub ziemny, energia elektryczna i solarna, 
olej opałowy, biomasa, 

2) dopuszcza się lokalizację kontenerowych stacji 
redukcyjno-pomiarowych gazu na terenach obję-
tych niniejszym planem. 

6. Gospodarka odpadami stałymi: 
1) bytowe odpady stałe należy gromadzić, podda-
wać segregacji w miejscach do tego przezna-
czonych, w sposób zapewniających ochronę 

środowiska wg systemu przyjętego na terenie 
gminy Dzierżoniów, 

2) dla odpadów pochodzących z działalności go-
spodarczej należy zapewnić miejsca wydzielone 
o ograniczonej dostępności, zapewniające speł-
nienie wymogów przepisów odrębnych. 

7. Prowadzenie sieci przesyłowych przez tereny będą-
ce we władaniu osób fizycznych i prawnych wy-
maga uregulowań przez zarządców tychże sieci na 
gruncie kodeksu cywilnego. 

8. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej istniejące 
na terenach przeznaczonych do zainwestowania 
bądź przekształcenia mogą podlegać przebudowie 
na powyższych warunkach. 

§ 16 

Sposób i termin tymczasowego zagospoaarowania: 
urząazania i użytkowania terenów 

 ie określa się przeznaczenia tymczasowego terenów. 
Do czasu realizacji inwestycji obszar pozostaje w do-
tychczasowym użytkowaniu. 

§ 17 

Stawki procentowe: na poastawie których ustala się 
opłatę:  o  której  mowa   w  art.  36   ust.  4  ustawy 

o planowaniu i zagospoaarowaniu przestrzennym 

Dla całego obszaru objętego opracowaniem planu 
miejscowego i przeznaczonego na cele zainwestowa-
nia, ustala się stawkę w wysokości 0%. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Dzierżoniowa. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI MXEHJS XEJ 

 HENRYK SMOLNY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasaa wynagraazania  nauczycieli zatruanionych w oświatowych 
jeanostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Syców: regulaminów 
określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom aoaatków za wysługę lat: motywacyjnych: munkcyjnych: za warunki  
pracy:  za  goaziny  ponaawymiarowe  i goaziny  aoraźnych  zastępstw oraz 

zasaa przyznawania aoaatku mieszkaniowego 

 Działając 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.  r 142, 
poz. 1591 ze zmianami ), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7  
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  auczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzenia  Mini-
stra Edukacji  arodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie  wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  r 22, poz. 
181) Rada Miejska po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli uchwala: 

 
 

Regulamin wynagraazania nauczycieli zatruanionych w oświatowych jeanostkach organizacyjnych 
na terenie miasta i gminy Syców na 2006 rok 

 
 

R o z d z i a ł  X 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała dotyczy nauczycieli zatrudnionych w oświa-
towych jednostkach organizacyjnych działających na 
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jed. Dz. U. z 2004 r.  r 256, 
poz. 2572 ze zmianami) na terenie Miasta i Gminy 
Syców. 

§ 2 

Xlekroć w uchwale mowa o: 
1. „ arcie  auczyciela” – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r –  arta  auczyciela 
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 ze 
zmianami). 

2. „rozporządzeniu” – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji  arodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
 r 22, poz. 181).  

3. „Średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty” – 
rozumie się przez to średnie wynagrodzenie na-
uczyciela stażysty określone w art. 30 ust. 3  arty 
 auczyciela. 

4. „Szkole” – należy przez to rozumieć także przed-
szkole. 

§ 3 

Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom na-
stępujących dodatków płacowych: 

– za wysługę lat, 
– motywacyjnego, 
– funkcyjnego, 
– za warunki pracy,  
– za godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraź-
nych, 

– dodatku  mieszkaniowego, 
w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą. 

§ 4 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli przyjmuje się na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Edukacji  arodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U.  r 22, poz. 181). 

R o z d z i a ł  XX 

Doaatek za wysługę lat 

§ 5 

1. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
stosuje się zasady i normy wymienione w § 7 roz-
porządzenia oraz w art. 33 ust. 1 ustawy  arta 
 auczyciela. 

2.  auczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę proporcjo-
nalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości, także za okres urlopu dla pora-
towania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje 
wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny sta-
nowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za 
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dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym członkiem rodziny, za który wypłacany jest za-
siłek z ubezpieczenia chorobowego.  

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę oraz wysokość tego dodatku, określa: 
a) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
b) dyrektorowi szkoły – Burmistrz. 

R o z d z i a ł  XXX 

Doaatek motywacyjny 

§ 6 

1. Wysokość środków przeznaczonych na dodatek 
motywacyjny dla nauczycieli wynosi 5% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty pomnożony 
przez sumę etatów zatwierdzonych w arkuszach 
organizacyjnych danej szkoły na rok szkolny, po-
mniejszony o etaty dyrektorów.  

2. W szkołach, w których przewidziane jest stanowi-
sko wicedyrektora, wysokość środków na dodatki 
motywacyjne powiększa się o 10% średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty ze środków wła-
snych gminy. 

3. Wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrekto-
rów wynosi do 25% średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty. 

4. Wysokość dodatków motywacyjnych dla wicedy-
rektorów wynosi do 20% średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty. 

5. Fundusz dodatków motywacyjnych dla dyrektorów, 
tworzy się w wysokości 17,5% średniego wyna-
grodzenia nauczyciela stażysty, pomnożony przez 
ilość stanowisk dyrektorów w szkołach, ze środ-
ków własnych gminy. 

§ 7 

1.  auczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości nieprzekraczającej 20% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi i wicedyrekto-
rom przyznaje dyrektor szkoły w granicach przy-
znanych szkole środków, na podstawie regulaminu 
wewnętrznego uzgodnionego z zakładowymi orga-
nizacjami związków zawodowych działających na 
terenie szkół. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego P .XX.0911-2n68n06 z dnia 
27 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 7 
ust. 2 we fragmencie „na podstawie regulaminu 
wewnętrznego uzgodnionego z zakładowymi orga-
nizacjami związków zawodowych działających na 
terenie szkół”). 

3. Dodatek motywacyjny dyrektorowi ustala Burmistrz 
Miasta i Gminy Syców po uprzednim zaopiniowaniu 
przez zakładowe organizacje związkowe działające 
w szkole na podstawie kryteriów zawartych 
w tabeli nr 1. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego P .XX.0911-2n68n06 z dnia 
27 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 7 
ust. 3 we fragmencie „po uprzednim zaopiniowaniu 
przez zakładowe organizacje związkowe działające 
w szkole”). 

4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 
do 6 miesięcy. 

5. Przyznany dodatek motywacyjny jest proporcjonal-
nie pomniejszany za czas nieobecności z powodu 
choroby lub sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, za który wypłacany jest 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

6.  ieprzyznanie dodatku motywacyjnego nie ma cha-
rakteru roszczeniowego. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego P .XX.0911-2n 
n68n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 7 ust. 6). 

7. Decyzję o przyznaniu określonej stawki dodatku 
motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor otrzymuje 
w formie pisemnej. 

8. Przy ustalaniu dodatków motywacyjnych poddaje 
się ocenie miniony okres, z uwzględnieniem kryte-
riów i zastosowaniem skali punktowej podanych 
w poniższej tabeli. 

 
 
 
 
TABELA  R 1 

 ryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 

Lp.  ryterium 
Liczba punktów 

możliwa do uzyskania 
dla dyrektora 

1 2 3 
1. 
A. 

Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
Doprowadzenie ucznia (uczniów) do sukcesów naukowych, sportowych, artystycz-
nych w skali międzyszkolnej 
(konkursy, zawody sportowe) 
za udział w imprezie gminnej – za udział w imprezie powiatowej 
za udział w imprezie wojewódzkiej 
za udział w imprezie ogólnopolskiej 

 
 
 
 

Od 0–4,0 

B. Uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych w szkole,  
(w klasie) ustalonych na podstawie badań wystandaryzowanymi narzędziami po-
miaru dydaktycznego. 
Badanie losów absolwentów 

 
Od 0–4,0 
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cd. tabeli 
1 2 3 
2. 
A. 

Jakość świadczonej pracy 
Celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły  
(przestrzeganie ustawy finansów publicznych) w tym zapewnienie średniej gwaran-
towanej płacy minimalnej nauczycielom w poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego oraz racjonalne gospodarowanie godzinami ponadwymiarowymi.  

 
 
 

Od  0–4,0 

B. Racjonalne zarządzanie nieruchomością i majątkiem szkolnym 
(prawidłowość zawieranych umów, właściwe i kompletne prowadzenie dokumenta-
cji obiektu, ewidencja majątku) 

 
 

Od 0–2,0 
C. 

 
Dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych 
(BHP, przeglądy stanu technicznego obiektu), bezpieczeństwo uczniów, dzieci. 

 
Od 0–1,0 

D. Przestrzeganie dyscypliny pracy. Od 0–2,0 
3. 
 
A. 

Zaangażowanie w przygotowanie i realizację zajęć i czynności wynikających z za-
dań statutowych szkoły 
– właściwe zgodne z potrzebami szkoły kierowanie doskonaleniem i dokształcaniem  
   nauczycieli, racjonalne prowadzenie polityki kadrowej 
– wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania 
– systematyczne doskonalenie zawodowe 

 
 

Od 0–2,0 

B. Umiejętność pozyskiwania rodziców i środowiska lokalnego do współpracy ze szko-
łą. 
– organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych  
– współpraca z rodzicami, 

 
 
 

Od 0–2,0 
C. Tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli i innych pracowni-

ków szkoły, prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem dysponowanie funduszem 
motywacyjnym 

 
Od 0–2,0 

4A Udział w tworzeniu dokumentów związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły Od 0–2,0 
 Razem Od 0–25,0 

 
9. Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego dla 
dyrektora jest suma punktów uzyskanych wg kry-
teriów określonych w tabeli, a warunkiem uzyska-
nie minimum 10 punktów w szkołach podstawo-
wych i gimnazjum oraz 5 punktów w przedszko-
lach.  

10. Wartość kwotową jednego punktu ustala się, dzie-
ląc kwotę środków przewidzianych w budżecie 
gminy na wypłatę miesięcznych dodatków moty-
wacyjnych dla dyrektorów, przez sumę punktów   
uzyskanych przez tych wszystkich dyrektorów 
szkół, którzy spełniają warunek określony 
w pkt 10. 

11.  wotę dodatków motywacyjnych zaokrągla się do 
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 
0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł 
zaokrągla się do pełnego złotego. 

R o z d z i a ł  Xr 

Doaatek munkcyjny 

§ 8 

1.  auczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły bądź inne stano-
wisko kierownicze przewidziane w statucie, przy-
sługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej 
w tabeli nr 2 z zastrzeżeniem pkt 4. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
ustala Burmistrz Miasta i Gminy w uzgodnieniu 
z organizacjami związkowymi działającymi na tere-
nie miasta i gminy Syców w granicach stawek 
określonych tabelą uwzględniając między innymi: 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego P .XX.0911-2n68n06 z dnia 27 stycznia 

2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 2 we 
fragmencie „w uzgodnieniu z organizacjami związ-
kowymi działającymi na terenie miasta i gminy Sy-
ców”). 
– wielkość szkoły, 
– ilość uczniów w przeliczeniu na oddziały, 
– liczbę godzin w szkole,  
– liczbę nauczycieli w stosunku do których spra-
wowany jest nadzór pedagogiczny, 

– liczbę nadzorowanych pracowników obsługi, 
– liczbę nadzorowanych obiektów, 
– funkcjonowanie klas specjalnych i zespołów 
edukacyjno-terapeutycznych. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrekto-
rów, innych stanowisk kierowniczych, jak również 
dla osób wymienionych w § 9 ustala dyrektor szko-
ły. 

4. Dodatki funkcyjne nie przysługują: 
a) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
b) w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, 

c) w okresie za który nie przysługuje wynagrodze-
nie zasadnicze.  

§ 9 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, z tytułu wykonywania zadań: 
a) wychowawstwa klasy – w wysokości 3,0%, 
b) opiekuna stażu – w wysokości 3,0%, 
c) doradcy metodycznego – w wysokości do 
10,0%, 

d) nauczyciela konsultanta – w wysokości do 
15,0%, 
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e) wychowawstwa w przedszkolu  i oddziale zero-
wym 3,0%, 

– średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 9 pkt 1 
lit. b, przysługuje za każdego nauczyciela powie-
rzonego opiece. 

3.  wotę dodatków funkcyjnych zaokrągla się do peł-
nych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł 
pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla 
się do pełnego złotego. 

§ 10 

1.  auczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 

wcześniejszego odwołania, z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło odwołanie: jeśli odwołanie na-
stąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny związany jest ze stanowiskiem, 
wykonywaniem zadań wychowawcy klasy lub 
opiekuna stażu, przysługuje również osobie, której 
powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie 
innej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekra-
cza 2 miesiące.  

3. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie pomniejsza-
ny za czas nieobecności z powodu choroby lub 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za który wypłacany jest zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 

 
TABELA  R 2 
 

Lp. Stanowisko 
Miesięcznie % średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty 
 1. Dyrektor gimnazjum 35 – 100 
 2. Wicedyrektor gimnazjum 30 – 70 
 3. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 12 oddziałów  20 – 60 
 4. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej powyżej 12 oddziałów 30 – 70 
 5. Wicedyrektorzy szkół powyżej 12 oddziałów 20 – 40 
 6. Dyrektor przedszkola  20 – 40 

 
 

R o z d z i a ł  r 

Doaatek za warunki pracy 

§ 11 

1. Ustala się kategorie dodatku za warunki pracy 
w następujących wysokościach: 
a) X kategoria – 15% stawki osobistego zaszere-
gowania nauczyciela – obejmująca wykonywa-
nie pracy w warunkach trudnych, określonych 
w § 8 rozporządzenia z wyjątkiem pkt 10, 

b) XX kategoria – 20% stawki osobistego zaszere-
gowania nauczyciela – obejmująca wykonywa-
nie pracy w warunkach uciążliwych, określo-
nych w § 9 rozporządzenia. 

2.  auczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w klasach łączonych szkoły pod-
stawowej i gimnazjum przysługuje dodatek w wy-
sokości 10% stawki osobistego zaszeregowania od 
każdej godziny przepracowanej w takich warun-
kach. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego P .XX.0911-2n68n06 z dnia 
27 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 11 
ust. 2 we fragmentach „wychowawcze”, „gimna-
zjum”). 

3. Dodatek za warunki pracy, o których mowa 
w ust. 1 i 2, dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora Burmistrz. 

§ 12 

1. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze, od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał 
wykonywania pracy. 

2. Dodatek za warunki jest proporcjonalnie pomniej-
szany za czas nieobecności z powodu choroby lub 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za który wypłacany jest zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego. 

3. Dodatek przysługuje w całości, jeżeli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych 
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązu-
jący go wymiar zajęć. 

4. W przypadku gdy nauczyciel realizuje w warunkach 
trudnych i uciążliwych niepełny wymiar godzin, to 
dodatek ten przysługuje w wysokości proporcjonal-
nie do przepracowanych godzin. 

5. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany oraz w okresie niewykonywania pra-
cy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

R o z d z i a ł  rX 

Wynagroazenie za goaziny ponaawymiarowe 
i zastępstw aoraźnych 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli 
praca odbywa się w takich warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru za-
jęć ustalonego dla zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi ustala się  
w sposób określony w ust. 1. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela uzyskuje się  mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem 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 

W przypadku gdy nauczycielowi nie można zapewnić 
zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przeliczeniu 
na jeden wymiar godzin tygodniowo, a jest możliwość 
zatrudnienia go w dwóch i więcej wymiarach godzi-
nowych, to dla ustalenia wartości pełnego etatu przy-
jąć należy sumę godzin obliczoną odpowiednio dla 
poszczególnych wymiarów.  ażda godzina ponad to 
wyliczenie będzie godziną ponadwymiarową, płatną 
z wymiaru korzystniejszego dla nauczyciela. 

§ 15 

1. 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 roku szkolnym w środku tygodnia, za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go P .XX.0911-2n68n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 15 ust. 1). 

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
w szczególności: 
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-
zów, 

b) wyjazdem uczniów na wycieczki, zielone szkoły 
lub imprezy, 

c) rekolekcjami,  
d) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 
trwającą  o jednego tygodnia, 

e) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej 
– traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane 
(odbyte). 

3.  auczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizują planowe i odpowiednio udokumentowane 
zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
lub opiekuńcze, przysługuje odrębne wynagrodzenie 
określone w § 10 rozporządzenia. 

4. Za opiekę nad uczniami w czasie dowozów dzieci 
do lub ze szkoły, nauczycielowi – opiekunowi przy-
sługuje wynagrodzenie w wysokości stawki godzi-
nowej przewidzianej dla wychowawcy świetlicy. 

R o z d z i a ł  rXX 

Doaatek mieszkaniowy 

§ 16 

1.  auczycielom zatrudnionym zgodnie z art. 54 
ust. 1 i 3 ustawy  arta  auczyciela, w szkołach na 
terenie wiejskim przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

  2.  auczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin określonego w art. 42. ust. 3 
ustawy  arta  auczyciela. 

  3.  auczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  
o jego przyznanie. 

  4.  auczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, 
a dyrektorowi Burmistrz. 

  5.  auczycielowi przysługuje dodatek w wysokości: 
a) dla jednej osoby                     –   6% 
b) dla  dwóch osób w rodzinie    –   8% 
c) dla trzech i więcej osób         – 10%  
– miesięcznej stawki najniższego wynagrodze-
nia za pracę pracowników, ustalonego przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej – dla jed-
nej osoby. 

  6.  woty przypadającego dodatku zaokrągla się 
w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, 
a kwotę co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do peł-
nego złotego. 

  7. Do osób, o których mowa w pkt 5, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujące 
dzieci do lat 20, jeżeli nie mają własnych źródeł 
dochodów. 

  8.  auczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w punkcie 5. Małżonkowie wspólnie 
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał 
ten dodatek.  

  9. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu  prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego.  

10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. 

§ 17 

1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

b) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach, 

c) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
d) 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. 

2.  auczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obo-
wiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę 
o okolicznościach powodujących utratę prawa do 
zasiłku. 

R o z d z i a ł  rXXX 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

Traci moc uchwała nr XXXXn186n05 Rady Miejskiej 
w Sycowie z dnia 27 stycznia 2005 r. sprawie zasad 
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wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświato-
wych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta 
i gminy Syców, regulaminów określających wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyj-
nych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawa-
nia dodatku mieszkaniowego  

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Syców. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2006 r.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie utrzymania czystości i porząaku na terenie gminy i miasta 
Śroaa Śląska 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2, 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2005 r.  r 236, poz. 2008) Rada Miejska w Środzie Śląskiej 
uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i mia-
sta Środa Śląska o następującej treści: 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Xlekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 
odpady komunalne w rozumieniu przepisów 
o odpadach, 

b) odpadach komunalnych drobnych – rozumie się 
przez to odpady zbierane do typowych pojemni-
ków, 

c) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – 
rozumie się przez to odpady komunalne, które 
nie mogą być umieszczone, ze względu na swo-
je rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach, 

d) odpadach roślinnych – rozumie się przez to od-
pady powstające na prywatnych lub publicznych 
terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub 
uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego 
z targowisk, 

e) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to 
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych, 

f) stacjach zlewnych – rozumie się przez to insta-
lacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach 
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach 
ścieków służące do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 
z miejsc gromadzenia, 

g) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się 
przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstawania, 

h) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez 
to także współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty władające nie-
ruchomością, 

i) podmiot uprawniony – rozumie się przez to 
przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich 
przepisów, posiadającego wydane przez burmi-
strza zezwolenie na wykonywanie usług związa-
nych z postępowaniem z odpadami komunalny-
mi lub nieczystościami ciekłymi. 

2. Przez utrzymanie czystości i porządku należy rozu-
mieć wykonywanie zadań określonych w postano-
wieniach niniejszego regulaminu. 

§ 2 

Regulamin obowiązuje: 
1. właścicieli nieruchomości, 
2. wykonawców robót budowlanych, 
3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji 
publicznej, 

4. wszystkich korzystających z terenów będących 
własnością gminy. 

II. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzy-
mania czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty 
wskazane  ustawą  z  dnia  13 września 1996 roku 
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają 
obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu 
i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chod-
nika, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzie-
loną część drogi publicznej służącą dla ruchu pie-
szego położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości; właściciel nieruchomości nie jest obo-
wiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także in-
nych części nieruchomości służących do użytku 
publicznego. 

4. Wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa 
w pkt 1–3, na terenie budowy należy do wyko-
nawcy robót budowlanych. 

§ 4 

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien 
być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie-
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojaz-
dów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej 
ograniczających śliskości chodnika. Piasek użyty do 
tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie 
po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być 
gromadzone w pojemnikach na odpady, z zacho-
waniem postanowień § 10 pkt 2 i 3 Regulaminu. 

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub in-
nych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

4. Obowiązki określone w pkt 1–3 dotyczą właścicieli 
nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych 
obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarząd-
ców dróg. 

5. Organizator imprezy o charakterze masowym jest 
zobowiązany do: 
– zapewnienia na czas trwania imprezy toalet oraz 
pojemników na nieczystości, 

– utrzymania czystości podczas imprezy, 
– oczyszczenia i sprzątnięcia terenu, na którym 
organizowana  była  impreza,  oraz  uprzątnięciu 
terenu przyległego, jeżeli można ustalić jedno-
znacznie, że zanieczyszczenia powstały 
w związku z tą imprezą. 

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
utrzymania rosnących na tych nieruchomościach 
drzew,  krzewów  w  sposób  zapewniający  dobrą 
widoczność oraz bezpieczeństwo korzystania 
z drogi. 

7. Właściciele nieruchomości niezabudowanych zobo-
wiązani są do utrzymywania ich w stanie wolnym 
od zachwaszczenia powodującego rozsiew nasion.  

8. Osoby lub podmioty prowadzące remont budowla-
ny zobowiązane są do zabezpieczenia odpadów po-
chodzących z remontu, a w szczególności gruzu, 
przed rozprzestrzenianiem się. Zabrania się składo-
wania gruzu lub innych odpadów pochodzących 
z remontu bezpośrednio na chodniku lub jezdni. 
Gruz powinien być gromadzony w pojemnikach na 
gruz podstawionych przez podmiot uprawniony. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-16n62n06 z dnia 25 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 6 i 7) 

§ 5 

1. Właściciele i posiadacze nieruchomości, na których 
znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych 
terenach lub obiektach koszy na śmieci i systema-
tycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich 
przepełnienia. 

2. Gmina utrzymuje czystość i porządek na terenie 
przystanków autobusowych, stanowiących jej wła-
sność komunalną. 

§ 6 

1.  a nieruchomościach lub ich częściach takich jak 
chodniki, podwórka mycie samochodu może się 
odbywać  jedynie  wtedy, gdy  powstające  ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gro-
madzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu; 
w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpo-
średnio odprowadzane do zbiorników wodnych lub 
ziemi. 

2. Doraźne naprawy z wyłączeniem napraw blachar-
sko-lakierniczych i regulacje samochodów mogą się 
odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wy-
znaczonych, a odpady powstające przy tego typu 
pracach należy gromadzić w pojemnikach do tego 
przystosowanych. 

III. ZASADY GROMADZENIA I USUWANIA 
ODPADOW KOMUNALNYCH 

§ 7 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieru-
chomości muszą być gromadzone w urządzeniach 
odpowiadających wymaganiom określonym w ni-
niejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe 
odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydo-
mowej oczyszczalni ścieków lub do zbiorników 
bezodpływowych odpowiadających wymaganiom 
wynikających z przepisów odrębnych, w szczegól-
ności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Bu-
dowlane. 

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także 
odpady inne niż komunalne, to muszą one być 
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów 
komunalnych. Zasady gospodarowania takimi od-
padami określają przepisy odrębne, a w szczegól-
ności ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o od-
padach. 

3.  a każdej nieruchomości zamieszkałej lub na której 
prowadzona jest działalność gospodarcza powinien 
być ustawiony co najmniej 1 pojemnik na odpady 
komunalne. 

§ 8 

Odpady medyczne i weterynaryjne, powstałe w związ-
ku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości dzia-
łalnością w zakresie usług medycznych lub weteryna-
ryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach 
służących do gromadzenia odpadów komunalnych. 
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami 
określają przepisy odrębne. 
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§ 9 

1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy 
ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno 
dla ich użytkowników, jak i dla pracowników pod-
miotu uprawnionego, w sposób niepowodujący 
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkań-
ców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Pojemniki powinny być ustawione na równej na-
wierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wo-
dy i błota. Miejsce ustawienia pojemników właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany do utrzymania 
w należytym stanie porządkowym. 

3.  oszty przygotowania i utrzymania miejsca usta-
wienia pojemników ponosi właściciel nieruchomo-
ści. 

4. Przepisy pkt 1–3 stosuje się odpowiednio do koszy 
ulicznych na odpady ustawianych na drogach pu-
blicznych i przystankach komunikacji zbiorowej. 

5. Usuwanie odpadów gromadzonych w koszach 
ulicznych winno odbywać się codziennie do 
godz. 7:00 od poniedziałku do soboty. 

6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku 
i transportu odpadów oraz nieczystości ciekłych, 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowią-
zek natychmiast usunąć. 

7. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizo-
wać odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one 
bezpieczeństwu właścicieli nieruchomości, prze-
chodniów oraz ruchu drogowemu. 

§ 10 

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymy-
wać pojemniki na odpady w takim stanie sanitar-
nym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło 
odbywać się bez przeszkód i powodowania zagro-
żeń dla zdrowia  użytkowników, a w szczególności 
ma obowiązek utrzymywania ich w czystości. 

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpa-
dy komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu 
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji 
toksycznych, żrących i wybuchowych, a także 
z działalności gospodarczej. 

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek 
odpadów komunalnych (także suchych odpadów 
roślinnych). 

4. Obowiązki określone w pkt 1–3 stosuje się odpo-
wiednio do koszy ulicznych na odpady ustawianych 
na drogach publicznych, przystankach komunika-
cyjnych oraz innych terenach użytku publicznego. 

5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić  
pracownikom podmiotu uprawnionego dostęp 
umożliwiający opróżnianie pojemników na odpady 
stałe i ciekłe bez narażania na szkodę ludzi, budyn-
ków bądź pojazdów. 

§ 11 

1. Stałe odpady komunalne drobne  muszą być usu-
wane z terenu nieruchomości periodycznie, w ter-
minach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, 
z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu. 

2. Ustala się minimalną ilość odpadów produkowa-
nych przez osobę tygodniowo na 15 litrów jako 
podstawę do ustalenia częstotliwości opróżniania 
pojemników. 

3.  ieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieru-
chomości z częstotliwością i w sposób gwarantują-
cy, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza  
wynikający z jego przepełnienia, a także zanie-
czyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno 
być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesię-
cy. 

5. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek usług 
w zakresie opróżniania zbiornika bezodpływowego 
lub wywozu nieczystości płynnych osobom fizycz-
nym lub innym podmiotom, bez posiadania stosow-
nego zezwolenia. 

6. Właściciel nieruchomości może zlecić usługę opróż-
nienia zbiornika bezodpływowego podmiotowi po-
siadającemu stosowne zezwolenie na wykonywanie 
tego rodzaju działalności. 

7. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów 
i opróżnianie zbiorników bezodpływowych właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać 
przez okres 2 lat. 

§ 12 

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi 
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania: 
a) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% 
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, 
c) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzo-
nych w roku 1995, będą to następujące ilości: 
– 115 kgnosobęnrok w roku 2010, 
– 76 kgnosobęnrok w roku 2013, 
– 53 kgnosobęnrok w roku 2020. 

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy 
uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od miesz-
kańców nieruchomości. 

2. Zgodnie z zapisami  rajowego Planu Gospodarki 
Odpadami i treścią niniejszego Regulaminu, podmio-
ty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach 
wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych 
przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzy-
skowi oraz recyklingowi.  

§ 13 

W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie wyko-
nują swoich obowiązków zawartych w niniejszym 
Regulaminie, gmina przejmuje ich wykonanie w trybie 
wykonania zastępczego stosując stawki jednorazo-
wych usług zgodne z uchwałą nr XLXn363n05 Rady 
Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. 
w sprawie górnych stawek opłat uiszczanych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych.  

§ 14 

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej 
w urządzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wy-
dzierżawienie od podmiotu uprawnionego bądź inny 
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sposób ustalony  w drodze umowy z podmiotem 
uprawnionym. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do zbie-
rania powstałych na terenie nieruchomości odpa-
dów komunalnych zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w regulaminie. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do gro-
madzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bez-
odpływowych. 

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do po-
zbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i przepisami odrębnymi.  

§ 15 

1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone 
jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach 
lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przezna-
czonych. 

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komu-
nalnych drobnych mogą mieć pojemność od 110 l 
do 240 l a kontenery od 5 m3 do 8 m3. 

3. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wy-
łącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów. 

4.  osze uliczne na odpady, ustawiane na drogach 
publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz 
innych terenach w sytuacjach wyjątkowego krótko-
trwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych 
dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych wor-
kach z tworzywa. 

5.  osze na odpady ustawiane na terenach służących 
do użytku publicznego, powinny odpowiadać na-
stępującym wymaganiom: 
– ustawione w miejscu widocznym, 
– ustawione w miejscu łatwo dostępnym dla firmy 
wywozowej. 

§ 16 

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być 
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieru-
chomości, w sposób nieutrudniający korzystanie 
z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione 
i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach 
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym lub podmio-
tem prowadzącym zakład ich utylizacji. 

§ 17 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest  do pobiera-
nia, przechowywania i okazywania na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dowo-
dów  usunięcia stałych i płynnych odpadów komunal-
nych w sposób zgodny z postanowieniami tejże usta-
wy. 

IV. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 

§ 18 

1. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prze-
prowadzana z zachowaniem ogólnych warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegóło-
we zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone 
zostaną w umowie pomiędzy Gminą a podmiotem 
uprawnionym. 

§ 19 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki następujących odpa-
dów: 
– szkło, 
– papier, 
– plastik. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 
się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom 
określonym w niniejszym Regulaminie z tym, że po-
jemniki powinny być utrzymane w następujących 
kolorach: 
– zielony – szkło 

WRZUCAMY: butelki po alkoholach bez nakrę-
tek, butelki po sokach, mleku, napojach bez na-
krętek, szklane opakowania jednorazowe, słoiki 
NIE WRZUCAMY: butelek fajansowych i porce-
lanowych, tworzyw sztucznych, naczyń żarood-
pornych, szyb okiennych i samochodowych 

– niebieski – papier 
WRZUCAMY: gazety, katalogi, czasopisma, ze-
szyty, książki, torebki papierowe, czysty papier, 
pudełka i kartony, tekturę falistą i gładką, karto-
ny po mleku, napojach, sokach itp. 
NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego pa-
pieru, torebek plastikowych, kalki, celafonu, 
pergaminu,  papierów  higienicznych,  pamper-
sów, podpasek, worków po cemencie, wapnie 
tapet. 

– żółty – plastik (żółta ocynkowana siatka) 
WRZUCAMY: butelki plastikowe PET po sokach 
i napojach bez nakrętek (najlepiej zgniecione 
ręcznie), butelki i opakowania PE po środkach do 
prania, twarde tworzywa sztuczne, kubki po 
produktach mlecznych, tacki po owocach i wa-
rzywach, plastikowe kartony,opakowania, worki 
i torebki plastikowe, reklamówki niezabrudzone 
farbami, rozpuszczalnikami, olejami 
NIE WRZUCAMY: opakowań po klejach i roz-
puszczalnikach, opakowań i butelek po farbach 
i lakierach, puszek i pojemników po farbach i la-
kierach, opakowań po środkach chwastobój-
czych i owadobójczych, zużytych baterii i aku-
mulatorów. 

V. ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPO-
DARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 20 

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów 
i innych zwierząt domowych są obowiązane do spra-
wowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, 
a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru 
jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znaj-
duje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie 
ogrodzonym. 
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§ 21 

1.  a terenach użytku publicznego psy prowadzone 
mogą być tylko na uwięzi, a psy rasy uznawanej za 
agresywną lub w inny sposób zagrażających oto-
czeniu – w założonym kagańcu. 

2. Właściciel psa rasy uznawanej za agresywną obo-
wiązany jest do posiadania zezwolenia burmistrza 
na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 
zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawa-
nych za agresywne (Dz. U.  r 77, poz. 687). 

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwie-
rząt do obiektów użytku publicznego, na tereny 
placów zabaw, placówek handlowych lub gastro-
nomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego 
oznakowania dokonanego przez właściciela nieru-
chomości, placówki obiektu. 

4. W nieruchomościach gdzie psy nie są uwiązane – 
teren wokół powinien posiadać ogrodzenie unie-
możliwiające wydostanie się psa na zewnątrz oraz 
tablicę informacyjną np. UWAGA ZŁI PXES. 

5. Właściciele psów opłacają podatek od posiadania 
psa, który upoważnia do nadania psu numeru iden-
tyfikacyjnego. 

6. Właściciele psów obowiązani są zaopatrzyć psa 
w numer identyfikacyjny. 

7. Właściciel psa musi posiadać aktualne zaświadcze-
nie o szczepieniu ochronnym psa, zgodnie z art. 56 
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt (Dz. U. z 2004 r.  r 69, poz. 625), 
która nakłada obowiązek szczepienia psów w wie-
ku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żąda-
nie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyj-
nych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowa-
dzonym szczepieniu. 

§ 22 

1. Właściciele zwierząt domowych oraz gołębi są zo-
bowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 
zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych 
pomieszczeniach budynków służących do użytku 
publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwe-
ry, zieleńce itp. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt 
domowych do piaskownic i innych urządzeń służą-
cych do zabawy dla dzieci. 

§ 23 

Wprowadza się całkowity zakaz chowu  i utrzymywa-
nia zwierząt gospodarskich oraz gołębi na obszarach 
wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 24 

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich 
(trzoda chlewna, bydło, konie, owce, kozy), inwenta-
rza drobnego oraz hodowli ptaków w budynkach 
mieszkalnych lub innych pomieszczeniach znajdują-
cych się na terenie danej nieruchomości bez zgody 
współmieszkańców. 

 a terenie ogrodów działkowych i przydomowych 
zabrania się prowadzenia hodowli stwarzającej uciąż-
liwość dla innych użytkowników. 

§ 25 

1.  a terenach pozostałych zwierzęta gospodarskie 
oraz gołębie mogą być utrzymywane pod warun-
kiem przestrzegania zasad określonych w niniej-
szym  Regulaminie. 

2. Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich oraz 
gołębi jest obowiązany do: 
– gromadzenia i usuwania powstających w związ-
ku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaga-
niami niniejszego Regulaminu, 

– niepowodowania zanieczyszczenia terenu nieru-
chomości oraz wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, 

– niepowodowania uciążliwości takich jak hałas, 
odory itp. przez prowadzoną hodowlę, wobec 
innych osób zamieszkujących na nieruchomo-
ściach sąsiednich. 

3. Osoby będące posiadaczami zwierząt domowych 
na terenie miasta i gminy Środa Śląska są zobowią-
zane do zachowania środków ostrożności i odpo-
wiadają za szkody wyrządzone przez posiadane 
zwierzęta. 

§ 26 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na 
terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesie-
niu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może 
być realizowany tylko w miarę potrzeb. 

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 
podaje burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym 
Powiatowym Xnspektorem Sanitarnym, do publicz-
nej wiadomości poprzez zarządzenie. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwa-
rzającej zagrożenie sanitarne, burmistrz, w uzgod-
nieniu z Państwowym Powiatowym Xnspektorem 
Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiąz-
kowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, 
termin jej przeprowadzenia. 

4.  oszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają wła-
ścicieli nieruchomości. 

§ 27 

Zobowiązuje się Burmistrza Środy Śląskiej do przed-
stawienia Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej raz 
w roku informacji i wniosków w zakresie realizacji 
postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

1.  to nie wykonuje obowiązków określonych w ni-
niejszej uchwale, podlega karze grzywny. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa 
w pkt 1, toczy się według przepisów kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia. 
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§ 29 

Traci moc uchwała nr XLXrn452n02 Rady Gminy i Mia-
sta w Środzie Śląskiej z dnia 20 lutego 2002 roku 
w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy i miasta Środa Śląska. 

§ 30 

 adzór nad realizacją obowiązków wynikających 
z niniejszej uchwały sprawuje Burmistrz Środy Ślą- 
skiej. 
 

§ 31 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na terenie 
gminy i miasta Środa Śląska w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI RADI 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  górnych  stawek  opłat  uiszczanych  przez  właścicieli nieru-
chomości  za  usługi  w  zakresie   oabierania  oapaaów  komunalnych  oraz 

opróżnianie zbiorników bezoapływowych 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, 
poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 2–4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.  r 236, 
poz. 2008) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obowiązek uiszczania górnych stawek opłat, określo-
nych w niniejszej uchwale, mają właściciele nierucho-
mości położonych na terenie gminy Środa Śląska. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-16n61n06 z dnia 25 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 1). 

§ 2 

Ustala się następujące stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych stałych z częstotliwością 1 raz w mie-
siącu: 
1. opróżnianie pojemnika 1,1 m3 (1100 l) – 47,49 zł. 
2. opróżnianie pojemnika 0,24 m3 (240 l) – 19,73 zł. 
3. opróżnianie pojemnika 0,12 m3 (110–120 l) – 
9,93 zł. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-16n61n06 z dnia 25 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 2). 
 
 

§ 3 

Ustala się następujące stawki opłat za odbiór i trans-
port nieczystości ciekłych:  
– 16,19 zł za 1 m3. 

§ 4 

Do stawek należy doliczyć należny podatek rAT. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na terenie gminy 
i miasta Środa Śląska w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI RADI 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia zasaa gospoaarowania nieruchomościami 
Gminy Miejskiej Zgorzelec 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2  
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r.  r 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.  r 23, poz. 220,  r 62, 
poz. 558,  r 113, poz. 984,  r 153, poz. 1271,  r 214, poz. 1806, 
z 2003 r.  r 80, poz. 717,  r 162, poz. 1568, z 2004 r.  r 102, 
poz. 1055,  r 116, poz. 1203,  r 167, poz. 1759, z 2005 r.  r 172, 
poz. 1441,  r 175, poz. 1457) oraz art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 pkt 1, 
2 i 8, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r.  r 261, 
poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r.  r 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. 
 r 130, poz. 1087 ) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieru-
chomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec w zakresie 
nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawia-
nia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio przy 
nabywaniu przez Gminę Miejską Zgorzelec od osób 
prawnych i fizycznych prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych 
na nieruchomościach.  

§ 2 

Xlekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz. U. z 2004 r.  r 261, poz. 2603 z późn. 
zm); 

2)  odeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  odeks Cy-
wilny (Dz. U. z 1964 r.  r 16, poz. 93 z późn. 
zm.); 

3) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską 
Zgorzelec; 

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta 
Zgorzelec; 

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza 
Miasta Zgorzelec; 

6) Samorządowej jednostce organizacyjnej – należy 
przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Miasta 
nieposiadającą osobowości prawnej; 

7) Budynku wielolokalowym – należy przez to rozu-
mieć budynek, w którym znajdują się co najmniej 
dwa lokale stanowiące przedmiot odrębnej własno-
ści lub umowy najmu; 

8)  abyciu, zbyciu, obciążeniu, dzierżawie lub najmie 
nieruchomości – należy przez to rozumieć nabycie, 
zbycie, obciążenie, dzierżawę lub najem prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego oraz udziałów 
w prawie własności i w prawie użytkowania wie-
czystego.  

§ 3 

1.  abycie, zbycie, obciążanie oraz wydzierżawianie 
lub najem na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości 
o powierzchni gruntu nieprzekraczającej 0,15 ha 
powierza się do wykonania Burmistrzowi. 

2. Zbycie i wydzierżawianie nieruchomości o po-
wierzchni gruntu większej niż 0,15 ha, lecz nie-
przekraczającej 0,35 ha, powierza się do wykona-
nia Burmistrzowi, jeżeli nieruchomość przeznaczona 
jest na cele zabudowy mieszkaniowej lub realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 4 

1.  abywa się nieruchomości, gdy są one niezbędne 
do realizacji celów publicznych, celów strategii 
rozwoju i zadań własnych Miasta. 

2.  ieruchomość nabywa się pod każdym tytułem 
prawnym, w tym poprzez zamianę. 

§ 5 

1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowa-
nie wieczyste w trybie bezprzetargowym, poza 
przypadkami określonymi w ustawie, może nastą-
pić w niżej wymienionych przypadkach: 
1) zbycia nieruchomości na realizację urządzeń in-
frastruktury technicznej albo innych celów pu-
blicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez 
podmioty, dla których są to cele statutowe 
i których dochody przeznacza się w całości na 
działalność statutową; 

2) zbycia nieruchomości na rzecz osoby, która 
dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy 
zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nierucho-
mość ta została zabudowana na podstawie ze-
zwolenia na budowę. 

2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości grunto-
wej przeznaczonej do zabudowy na rzecz użytkow-
nika wieczystego może nastąpić dopiero z chwilą 
uzyskania przez niego pozwolenia na budowę, 
a w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej zabudowanej z przezna-
czeniem do wykonania nadbudowy, przebudowy, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego  r 27 –  2298  – Poz. 383 

rozbudowy lub remontu – przeniesienie własności 
może nastąpić po dokonaniu powyższych prac bu-
dowlanych w terminach określonych umową użyt-
kowania wieczystego. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem do 
sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym na wniosek osoby uprawnionej do nabycia 
oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu nota-
rialnego ponosi nabywca. 

4. Procedurę bezprzetargowej sprzedaży na wniosek 
osoby uprawnionej do nabycia rozpoczyna się po 
wpłaceniu przez nią zadatku w wysokości nie niż-
szej niż 400 zł na poczet ryczałtowych kosztów 
stanowiących dochód budżetu Miasta, związanych 
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 

5. Zasady określone w ustępach 3 i 4 stosuje się 
również przy nabywaniu nieruchomości przez wię-
cej niż jedną osobę na współwłasność lub współ-
użytkowanie wieczyste. 

§ 6 

1. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione, 
jeżeli konieczne jest osiągnięcie jednego z następu-
jących celów: 
1) kontroli sposobu i terminów zagospodarowania 
nieruchomości; 

2) uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej Miasta; 
3) przyjęcia korzystniejszej dla Miasta formy zbycia 
nieruchomości. 

2.  ie stosuje się przepisów ust. 1, jeżeli prawo użyt-
kowania wieczystego ustanawia się na nierucho-
mości lub jej części niezbędnej do poprawienia wa-
runków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli 
nie może być zagospodarowana jako odrębna nie-
ruchomość oraz w przypadkach określonych 
w § 12 niniejszej uchwały.  

3. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej z tytu-
łu użytkowania wieczystego gruntu wynosi: 
1) 15% ceny nieruchomości gruntowej 
a) przeznaczonej na realizację urządzeń infra-
struktury technicznej i na realizację celów 
publicznych, jeżeli cele te będą realizowane 
przez podmioty, dla których są to cele statu-
towe i których dochody przeznacza się 
w całości na działalność statutową, 

b) oddanej w użytkowanie wieczyste osobom 
fizycznym i osobom prawnym, które prowa-
dzą działalność charytatywną, opiekuńczą, 
kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, 
badawczo-rozwojową, wychowawczą, spor-
tową lub turystyczną, na cele niezwiązane 
z działalnością zarobkową, 

c) organizacjom pożytku publicznego na cel 
prowadzonej działalności pożytku publiczne-
go; 

2) 25% w pozostałych przypadkach. 

§ 7 

1. Zniesienie współwłasności nieruchomości następuje 
poprzez przeniesienie udziałów Miasta na rzecz po-
zostałych współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, 
z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych bu-

dynkami wielolokalowymi, w których lokale zajmo-
wane są przez najemców.  

2. Zniesienie współwłasności wymienionych w ust. 1 
może również nastąpić poprzez podział lub ustano-
wienie odrębnej własności lokali, jeżeli jest to uza-
sadnione potrzebami Miasta. 

§ 8 

1. Obciążanie nieruchomości służebnością następuje 
za wynagrodzeniem, chyba że ustanowienie tego 
prawa nie powoduje zmniejszenia jej wartości. 

2. Obciążanie nieruchomości służebnością nie może 
powodować utraty możliwości jej zagospodarowa-
nia zgodnie z planem zagospodarowania prze-
strzennego. 

§ 9 

1. Obciążanie nieruchomości użytkowaniem następuje 
za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych. 

2. Stawki opłat rocznych nie mogą być niższe aniżeli 
stosowane w przypadku oddawania nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste. 

§ 10 

Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem 
na okres dłuższy niż 3 lata można odstąpić od przetar-
gu, jeżeli oddanie w dzierżawę lub najem następuje: 
1) na cel rolniczo-ogrodniczy lub urządzenie zieleńców 
i ogródków przydomowych; 

2) w celu urządzenia dróg dojazdowych. 

§ 11 

1. Rozłożona na raty, niespłacona część ceny nieru-
chomości podlega oprocentowaniu przy zastoso-
waniu stawki określonej w ustawie.  

2. Przepisy ust. 1 stosuje się do ustalania wysokości 
rat w przypadku rozłożenia na raty pierwszej opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustano-
wionego w drodze bezprzetargowej. 

3.  a poczet ceny nabycia zaliczeniu podlegają udo-
kumentowane nakłady poniesione przez nabywcę, 
które zwiększają wartość nieruchomości, jeśli 
wcześniej zostały uzgodnione z właścicielem lub za-
rządcą nieruchomości, z wyłączeniem nakładów 
wynikających z umownych obowiązków użytkow-
nika, najemcy lub dzierżawcy oraz nakładów rozli-
czonych z właścicielem lub zarządcą nieruchomości 
w inny sposób. 

§ 12 

Udziela się bonifikaty w wysokości 99% ceny nieru-
chomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste w po-
niższych przypadkach: 
1) przy realizacji określonych w art.209a ustawy 
roszczeń o zawarcie umowy przeniesienia własno-
ści lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej 
nieruchomości gruntowej lub jej części na cele 
mieszkaniowe, która wraz z dotychczas wydzieloną 
działką gruntu będzie spełniać wymogi działki bu-
dowlanej, 

2) zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, nie-
zbędnej do poprawienia warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej, zabudowanej bu-
dynkiem wielolokalowym, na rzecz właścicieli lokali 
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w tym budynku, jeżeli nie może być zagospodaro-
wana jako odrębna nieruchomość, 

3) zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, nie-
zbędnej do poprawienia warunków zagospodaro-
wania co najmniej dwóch nieruchomości przyle-
głych, na rzecz właścicieli tych nieruchomości, jeże-
li nie może być zagospodarowana jako odrębna nie-
ruchomość i nie może stanowić dopełnienia tylko 
do jednej z nieruchomości przyległych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-4n56n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 12)n 

§ 13 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

2. Burmistrz składa Radzie sprawozdania z realizacji 
postanowień niniejszeu Uchwały w okresach rocz-
nych. 

§ 14 

Tracą moc dotychczasowe uchwały: 
1) uchwała nr 263n2000 Rady Miejskiej w Zgorzelcu 
z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nierucho-
mości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata opublikowana w prasie lokalnej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta; 

2) uchwała nr 394n98 Rady Miejskiej w Zgorzelcu 
z dnia 9 lutego 1998 roku w sprawie bezprzetar-
gowej sprzedaży garaży stanowiących mienie ko-
munalne miasta Zgorzelec dotychczasowym najem-
com lub dzierżawcom opublikowana w prasie lokal-
nej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta; 

3) uchwała nr 16n98 Rady Miejskiej w Zgorzelcu 
z dnia 16 listopada 1998 roku w sprawie zmian do 
uchwały nr 394n98 z dnia 9 lutego 1998 r. 
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży garaży sta-
nowiących mienie komunalne miasta Zgorzelec do-
tychczasowym najemcom lub dzierżawcom opubli-
kowana w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i ma zastosowanie do wszczętych postępo-
wań i wniosków złożonych po jej wejściu w życie.  
 
 
 
 WXCEPRZEWOD XCZDCA RADI 

 HALINA PATELSKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  szczegółowe  warunki 
przyznawania aoaatków ao wynagroazenia zasaaniczego oraz wypłacania 
wynagroazenia za goaziny ponaawymiarowe i goaziny aoraźnych zastępstw: 
przyznawania  nagróa  ze  specjalnego  munauszu  nagróa  ala  nauczycieli 
zatruanionych   w   publicznych   przeaszkolach:   szkołach   poastawowych 

i gimnazjach w Gminie Miejskiej Zgorzelec 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591, 
z 2002 r.  r 23, poz. 220,  r 62, poz. 558,  r 113, poz. 984,  r 153, poz. 
1271 i  r 214, poz. 1806, z 2003 r.  r 80, poz. 717, i  r 162, poz. 1568, 
z 2004 r.  r 116, poz. 1203 oraz z 2005 r.  r 172, poz. 1441) w nawiąza-
niu do art. 30 ust. 1 i 6 i art. 49 ustawy z 26 stycznia 1982 r. –  arta  a-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112,  r 137, poz. 1304,  r 203, 
poz. 1966 i  r 213, poz. 2081, z 2004 r.  r 96, poz. 959 i  r 179, poz. 
1845 oraz z 2005 r.  r 10, poz. 71,  r 167, poz. 1397,  r 179, poz. 1487 
i  r 181, poz. 1526) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na rok 2006 regulamin określający wyso-
kość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawa-
nia, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 
wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe warunki 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec, 
w brzmieniu jak niżej. 
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§ 2 

1. Wysokość środków na dodatki motywacyjne okre-
śla uchwała budżetowa Rady Miasta. 

2.  auczycielowi i dyrektorowi szkoły n przedszkola 
może być przyznany dodatek motywacyjny w wy-
sokości nieprzekraczającej 30% jego wynagrodze-
nia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony: 
1) dla nauczycieli na okres nie krótszy niż 3 miesią-
ce i nie dłuższy niż 6 miesięcy; 

2) dla dyrektorów na okres nie krótszy niż 6 mie-
sięcy i nie dłuższy niż 1 rok. 

4. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym został przyznany. 

5.  auczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor szkoły n przedszkola w ramach środków 
przyjętych uchwałą budżetową. 

6. Wysokość przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzależniona od osiągnięć w pracy 
nauczyciela w szczególności: 
  1) co najmniej dobre osiągnięcia uczniów 

uwzględniające ich możliwości oraz warunki 
pracy nauczyciela, potwierdzone wynikami kla-
syfikacji i promocji, a także egzaminami 
i sprawdzianami organizowanymi przez Okrę-
gową  omisją Egzaminacyjną we Wrocławiu, 
albo sukcesami uczniów w konkursach przed-
miotowych, artystycznych lub zawodach spor-
towych; 

  2) umiejętności i zaangażowanie w pracy 
z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności 
w opanowaniu treści programowych; 

  3) umiejętności rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z rodzi-
cami; 

  4) stopnia rozeznania środowiska uczniów, podję-
cia aktywnych i efektywnych działań na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

  5) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 

  6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz do-
skonalenie umiejętności; 

  7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy; 
  8) dbałość o estetykę pomieszczeń i powierzone 

pomoce dydaktyczne i inne urządzenia szkolne; 
  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji prze-

biegu nauczania; 
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-

ceń służbowych; 
11) przestrzeganie dyscypliny pracy, a w szczegól-

ności: 
a) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 
dyżurów przed rozpoczęciem zajęć oraz na 
przerwach międzylekcyjnych, 

b) aktywność podczas pełnienia dyżurów; 
12) promowanie działań i osiągnięć szkoły w śro-

dowisku lokalnym; 
13) ocenianie uczniów zgodnie z przyjętym 

w szkole systemem; 
14) planowanie i prowadzenie działań wychowaw-

czych i profilaktycznych; 
15) zaangażowanie w stosunku do innych zadań 

statutowych szkoły, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 

b) udział w pracach zespołów przedmiotowych 
lub problemowych, 

c) aktywny udział w organizowaniu we-
wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

d) udział w tworzeniu i wdrażaniu dokumen-
tów szkolnych: programu wychowawczego, 
szkolnego systemu oceniana, szkolnego 
programu profilaktyki. 

7. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje Bur-
mistrz Miasta. 

8. O wysokości dodatku decydują w szczególności 
następujące kryteria:  
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi szkoły n przedszkola: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
b) podejmowanie działań mających na celu po-
zyskiwanie środków pozabudżetowych, 

c) dbałość o utrzymanie powierzonego mienia 
w stanie gwarantującym optymalne warunki 
do realizacji zadań statutowych szkoły n 
przedszkola; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkołyn przedszkola: 
a) dyscyplina pracy, terminowość realizacji za-
dań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia, podnoszenia kwali-
fikacji i zdobywania kolejnych stopni awansu 
zawodowego, 

c) polityka kadrowa, 
d) współpraca z innymi placówkami oświato-
wymi i instytucjami wspomagającymi szkołę n 
przedszkole; 

3) promowanie szkołyn przedszkola w środowisku; 
4) wysokie efekty w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej i opiekuńczej szkoły n przedszkola: 
a) osiągnięcia uczniów na egzaminach n spraw-
dzianach organizowanych przez Okręgową 
 omisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, 
w konkursach przedmiotowych, artystycz-
nych, zawodach sportowych, 

b) dbałość o wysoki poziom wychowawczy 
szkoły, zapewnienie uczniom bezpieczeń-
stwa, rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych, podejmowanie efektywnych dzia-
łań profilaktycznych, 

c) stwarzanie możliwości do rozwoju działań 
związanych z rozwojem samorządności 
i przedsiębiorczości uczniów, 

d) współpraca ze wszystkimi organami szkoły n 
przedszkola, 

e) współpraca z organem prowadzącym szkoły n 
przedszkola. 

§ 3 

1.  auczycielom, którym powierzono stanowisko: 
dyrektora,  
wicedyrektora, 
inne kierownicze przewidziane w statucie szkoły n 
przedszkola, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w tabeli będącej integralną częścią niniejsze-
go regulaminu z uwzględnieniem ust. 4. 
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2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Burmistrz w granicach stawek określonych tabelą 
uwzględniając między innymi: wielkość szkoły n 
przedszkola, jej warunki organizacyjne, złożoność 
zadań wynikających z powierzonej funkcji, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły n 
przedszkola. 

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów i innych stanowisk kierowniczych oraz dodat-
ków funkcyjnych wymienionych w ust. 4 przyznaje 
dyrektor szkoły n przedszkola wg ustalonych przez 
siebie kryteriów, w granicach określonych stawek. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również z tytułu 
wykonywania niżej wymienionych zadań: 
1) opiekuna stażu:  
a) nauczyciela stażysty – 35 zł, 
b) nauczyciela kontraktowego – 25 zł; 

2) wychowawcy klasyn grupy – od 50 zł do 65 zł; 
3) doradcy metodycznego – od 200 zł do 400 zł. 

5.  auczycielowi przysługuje tylko jeden wyższy do-
datek funkcyjny z ust. 1 oraz dodatki wymienione 
w ust. 4. 

6. Prawo do dodatku funkcyjnego następuje w pierw-
szym dniu miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli 
powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
to od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego P .XX.0911-4n57n06 
z dnia 25 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 3 ust. 6). 

7.  auczyciel, któremu przydzielono dodatek funkcyj-
ny na czas określony, traci prawo do dodatku 
z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego 
odwołania – z końcem miesiąca, w którym był od-
wołany. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca to od tego dnia. 

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie za-
sadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprze-
stał pełnienia z innych powodów obowiązków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

 
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

 
Miesięcznie w zł 

Lp. Stanowisko 
od do 

Przeaszkola 
1. Dyrektor    800 1200 
2. Wicedyrektor    100   300 

Szkoły poastawowe 
1. Dyrektor     
a) Szkoła licząca do  12 oddziałów    400 1300 
b) Szkoła licząca od 13–20 oddziałów   850 1650 
c) Szkoła powyżej 21 oddziałów   950 1900 
2. Wicedyrektor    200   600 
3.  ierownik świetlicy szkolnej   100   200 

Gimnazja 
1. Dyrektor   
a) Gimnazjum do 12 oddziałów    850 1700 
b) Gimnazjum od 13–20 oddziałów    950 1850 
c) Gimnazjum powyżej 21 oddziałów  1000 2000 
2. Wicedyrektor    300   700 

 
§ 4 

1.  auczycielom poszczególnych stopni awansu przy-
sługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy 
w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warun-
kach, określonych w odrębnych przepisach, w wy-
sokości: 
1) 10% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie zajęć w klasie przysposabiającej do pracy 
zawodowej; 

2) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie zajęć w oddziałach, w których znajduje 
się co najmniej jedno dziecko z orzeczeniem 
o upośledzeniu w stopniu lekkim, pod warun-
kiem, że zajęcia prowadzone są według obowią-
zującego odrębnego programu nauczania; 

3) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie nauczania indywidualnego uczniów za-
kwalifikowanych do kształcenia specjalnego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczycie-
la ustala dyrektor szkoły, dla dyrektora organ pro-
wadzący biorąc pod uwagę stopień trudności, 
uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizo-
wanych zadań lub wykonywanych prac. 

3. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczy-
ciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązu-
jącego wymiaru zajęć lub zatrudniony jest w nie-
pełnym wymiarze. 

§ 5 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel na-
był prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa na-
stąpiło w ciągu miesiąca; 
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2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę zastępstwa doraźnego ustala się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne wa-
runki pracy), jeżeli praca w tej godzinie została zre-
alizowana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa na-
uczyciela. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone nauczycielowi nie przysługuje za dni, 
w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych organizacją roku szkolnego, 
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygo-
dnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy.  

3. 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 usta-
lenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na-
uczyciela pomniejszony o 1n5 tego wymiaru 
(1n4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od 
pracy.  

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

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godz. pomija się, a co najmniej 
0,5 godz. liczy się za pełną godzinę. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
w szczególności: 
1) zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mro-
zów; 

2) wyjazdu dzieci na wycieczki i imprezy; 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwa-
jącej nie dłużej niż tydzień traktuje się jak godzi-
ny faktycznie odbyte. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-4n57n06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 
i ust. 6). 

§ 7 

1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli stanowią 1% planowanego roczne-
go osobowego funduszu ich wynagrodzeń. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, gromadzone są 
w budżecie miasta. 

3. Ustala się następujące zasady podziału specjalnego 
funduszu nagród : 
1) 70% przeznacza się na nagrody Dyrektora; 
2) 30% przeznacza się na nagrody Burmistrza.  

4.  agroda Burmistrza Miasta Zgorzelec może być 
przyznana: 
1) dyrektorom szkół i przedszkoli; 
2) nauczycielom pełniącym inne funkcje kierowni-
cze na terenie szkoły i przedszkola; 

3) nauczycielom. 
5. Z wnioskiem o nagrodę występują: 
1) dla dyrektora: 
a) zastępca Burmistrza ds. Ogólnych,  
b)  aczelnik Wydziału Edukacji i Sportu,  
c) Rada Pedagogiczna szkołyn przedszkola, 
d) związki zawodowe, 

2) dla nauczycieli: 
a) Dyrektor szkoły n przedszkola, 
b) Rada Pedagogiczna szkołyn przedszkola, 
c) związki zawodowe.  

6. Wnioski o nagrody powinny zawierać następujące 
dane kandydata: 
1) imię i nazwisko; 
2) datę urodzenia; 
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu 
zawodowego; 

4) staż pracy pedagogicznej; 
5) ostatnią ocenę pracy – datę jej ustalenia; 
6) nazwę szkoły n przedszkola; 
7) zajmowane stanowisko; 
8) otrzymane dotychczas nagrody; 
9) uzasadnienie zawierające szczegółowe informa-
cje o dorobku zawodowym i osiągnięciach na-
uczyciela po otrzymaniu ostatniej nagrody Bur-
mistrza. 

7.  agroda Burmistrza Miasta Zgorzelec może być 
przyznana z okazji Dnia Edukacji  arodowej oso-
bom wymienionym w ust. 4, pkt 1), 2), 3 za: 
1) wyróżniające wyniki pracy dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej; 

2) działalność promującą szkołę n przedszkole 
i miasto; 

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na 
rzecz szkoły n przedszkola; 

4) wzorowe kierowanie jednostką oświatową. 
8. Termin składania wniosków – do dnia 10 września 
2006 r. 

9.  aczelnik Wydziału Edukacji i Sportu przedkłada 
Burmistrzowi Miasta Zgorzelec do dnia 7 paździer-
nika wnioski osób wytypowanych do nagrody do 
akceptacji. 
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10. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podej-
muje Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

11. Przyznane nagrody wręczane są przez Burmistrza 
z okazji święta  resortowego nauczycieli. 

12. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta 
Zgorzelec może przyznać nagrodę z własnej inicja-
tywy i wręczyć ją w innym terminie niż określony 
w ust. 11. 

13. Szczegółowe zasady przyznawania nagrody dyrek-
tora szkoły n przedszkola  określa regulamin przy-
jęty w szkole n przedszkolu. 

14.  agrody dyrektora szkoły n przedszkola wręczane 
są z okazji święta resortowego nauczycieli.  

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za 
zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły n 
przedszkola może przyznać i wręczyć nagrodę 
w innym terminie niż określony ust. 14. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zgorzelec. 
 
 

§ 9 

Traci moc uchwała nr 242n04 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regula-
minu określającego szczegółowe warunki przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Zgo-
rzelec 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 
 WXCEPRZEWOD XCZDCA RADI 

 HALINA PATELSKA 

 
 

385 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  uchwalenia  regulaminów  przyznawania:  aoaatków ao wyna-
groazenia zasaaniczego: obliczania i wypłacania wynagroazenia za goaziny 
ponaawymiarowe  i  goaziny  aoraźnych  zastępstw  ala  nauczycieli  oraz 
określenia  tygoaniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  ala  niektórych 
stanowisk  i  munkcji   w  jeanostkach   organizacyjnych  oświaty  w  Gminie 

Miejskiej Oława 

  a podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. –  arta  auczyciela (Dz. U. z 2003 r.  r 118, 
poz. 1112 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591 
ze zm.) Rada Miejska w Oławie uchwala: 

 
 

§ 1 

REGULAMIN 
przyznawania aoaatku za wysługę lat ala nauczycieli 

1.  auczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w 
wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcz-
nych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, 
że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa 
do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy 
wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz 
okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 
ustawy  arta  auczyciela. 

3.  auczycielowi pozostającemu jednocześnie w wię-
cej niż jednym stosunku pracy do okresów upraw-
niających do dodatku za wysługę lat nie wlicza się 
okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym 

pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do 
okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają za-
liczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. 

4. Do okresów uprawniających do dodatku za wysłu-
gę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy 
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-
cownicze. 

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
– począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

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

6. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecno-
ści w pracy z powodu niezdolności do pracy wsku-
tek choroby bądź  konieczności osobistego sprawo- 
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wania opieki nad dzieckiem lub nad chorym człon-
kiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje wyna-
grodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego P .XX.0911-
-4n71n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 1 ust. 7). 

§ 2 

REGULAMIN 
przyznawania aoaatku motywacyjnego ala nauczycieli 

1. Środki na dodatki motywacyjne określane są co-
rocznie w planach finansowych szkół i pochodzą ze 
środków przyznanych szkole na wynagrodzenia za-
sadnicze. 

 Wysokość środków finansowych na dodatki moty-
wacyjne wynosi nie mniej niż 3% sumy stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wyna-
grodzenia nauczycieli i może być przyznany w za-
leżności od jakości i efektów pracy, a w szczegól-
ności za: 
2.1. osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze, 
2.2. jakość świadczonej pracy, 
2.3. ocenę pracy nauczyciela, 
2.4. zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji 

zajęć i czynności wynikających z zadań statu-

towych szkoły oraz związanych z samokształ-
ceniem i doskonaleniem zawodowym. 

3.  auczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości nieprzekraczającej 30% jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok. Do-
datku motywacyjnego nie przyznaje się na okres 
wakacji letnich, a w placówkach nieferyjnych na 
okres przerwy urlopowej. 

5.  auczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkoły w ramach przyznanych środków fi-
nansowych, uwzględniając stopień realizacji zadań 
według kryteriów opracowanych dla swojej pla-
cówki, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym 
regulaminem. 

6. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje Bur-
mistrz Miasta ze środków określonych w ust. 1, 
uwzględniając stopień realizacji zadań według kry-
teriów kwalifikujących dyrektorów do ustalenia 
wysokości dodatku motywacyjnego, zawartych 
w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do regulaminu. 

7. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło przyznanie. 

8. Dodatek motywacyjny wypłacany jest miesięcznie 
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go P .XX.0911-4n71n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 ust. 8). 

 
 
 
 
 
 

Tabela nr 1 
 
 

Kryteria Lp. 
Kryterium I 

Osiągnięcia ayaaktyczne: wychowawcze i opiekuńcze 
1 2 
1 Skuteczność oaaziaływań ayaaktycznych: 

1.1 Wyniki klasyfikacji i promocji; 
1.2 Sukcesy w konkursach (olimpiadach) przedmiotowych i innych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 

(okręgowym) i centralnym; 
1.3 Wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczania (w tym sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjali-

sty). Stopień przygotowanie sześciolatków do szkoły. 
1.4 Wspomaganie uczniów mających trudności w nauce; zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych (w tym nauczanie uczniów niepełnosprawnych). 
2 Skuteczność oaaziaływań wychowawczo-opiekuńczych: 

2.1 Diagnozowanie i eliminowanie zachowań nagannych (agresja, uzależnienia, absencja); 
2.2 Zapewnienie w placówce poczucia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom; 
2.3 Tworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczniówn wychowanków; 
2.4 Organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno-wychowawczej (w tym współpraca z poradnią psy-

chologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły); 
2.5 Tworzenie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów (m.in. naukowych, sportowych, 

artystycznych). 
3 Premerowanie aziałań organizacyjnych i peaagogicznych (w tym innowacyjnych): tworzących inaywiaualny 

charakter szkoły: 
3.1 Jakość opracowywanych i realizowanych planów rozwoju szkoły; 
3.2 Wdrażanie autorskich programów nauczania; 
3.3 Promowanie osiągnięć edukacyjnych szkoły. 
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  cd. tabeli 
1 2 

Lp. Kryterium II 
Jakość świaaczonej pracy 

4 Wykazywanie abałości o mienie komunalne: bęaące w zarząazie ayrektora i gospoaarne nim zarząazanie: 
w tym: 
4.1  onserwacja i naprawy wynikające z przeglądów doraźnych i okresowych; 
4.2 Realizacja planów remontów; 
4.3 Modernizowanie bazy (w tym racjonalność zakupów). 

5 Prowaazenie racjonalnej polityki kaarowej: 
5.1 Systematyczne (terminowe) dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 
5.2 Xnicjowanie i wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli; 
Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów i konfliktów zakładowych i środowiskowych. 

6 Zapewnienie wysokiego stopnia organizacji pracy placówki oświatowej: 
6.1 Respektowanie statutu szkoły; 
6.2 Zapewnienie sprawnego systemu obiegu informacji (dyrektor – nauczyciele – uczniowie – rodzice); 
6.3 Wykazywanie dbałości o właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy (pracowników, uczniów, dzieci 

w przedszkolu); 
6.4 Zorganizowanie właściwej opieki nad uczniami (dożywianie, zajęcia świetlicowe, opieka medyczna, wy-

cieczki, zapomogi itp.); 
6.5  ontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy; 
6.6 Opracowanie i stosowanie systemu ewaluacji pracy szkoły. 

Lp. Kryterium III 
Ocena pracy 

7 Częstotliwość i jakość oceny pracy dyrektora. 
Lp. Kryterium IV 

Zaangażowanie w przygotowywaniu i realizacji zajęć i czynności wynikających z zaaań statutowych szkoły 
oraz związanych z samokształceniem i aoskonaleniem zawoaowym. 

  8 Prawidłowe planowanie budżetu (planu rzeczowo-finansowego) swojej placówki; 
  9 Racjonalne dysponowanie środkami określonymi w planie rzeczowo-finansowym placówki; 
10 Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i świadczeń na rzecz placówek oświatowych (w ramach 

obowiązującego prawa); 
11 Aktywna współpraca z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców placówki; 
12 Organizowanie współpracy między placówkami; 
13 Współpraca z instytucjami oświatowymi krajowymi i zagranicznymi, w celu podnoszenia jakości oferty dydak-

tyczno-wychowawczej; 
14 Realizowanie polityki oświatowej organu prowadzącego, w szczególności: 

– Respektowanie postanowień, decyzji, uchwał organów; 
– Terminowe wypełnianie zlecanych zadań. 

15 Merytoryczna współpraca z organem prowadzącym: 
a. Przestrzeganie ustalonych procedur, terminów, m.in.: 
    – tworzenie arkusza organizacyjnego; 
    – tworzenie na bieżąco aneksów do tego arkusza; 
    – jakość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych, statystycznych i innych; 
b. Terminowość i rzetelność realizacji zadań zlecanych przez Burmistrza i Zespół Obsługi Szkół i Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Oławie. 
16 Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego: 

– przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzianównegzaminów; 
– diagnozowanie poziomu nauczania i postępów w nauce. 

17 Ewaluacja systemu kształcenia. 
18 Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym własnego. 

 
 

§ 3 

REGULAMIN 
przyznawania aoaatków munkcyjnych ala nauczycieli 

1.  auczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w tabeli nr 2. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Burmistrz w granicach stawek określonych tabelą 

uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej 
warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikają-
cych z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kie-
rowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły. 

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów, innych stanowisk kierowniczych jak również 
osób wymienionych w ust. 4. przyznaje dyrektor 
szkoły według ustalonych przez siebie kryteriów, 
w granicach stawek określonych w tabeli. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
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4.1. opiekuna stażu: 
– 30 zł miesięcznie – dla opiekuna stażu re-
alizowanego przez nauczyciela kontrakto-
wego; 

– 40 zł miesięcznie – dla opiekuna stażu re-
alizowanego przez nauczyciela stażystę; 

4.2. wychowawcy klasy: 
– 35 zł miesięcznie w przedszkolach; 
– 40 zł miesięcznie w szkołach; 

4.3. doradcy metodycznego – w wysokości 300 zł 
miesięcznie; 

4.4. nauczyciela konsultanta (lidera Wewnątrz-
szkolnego Doskonalenia  auczycieli) – w wy-
sokości 50 zł miesięcznie. 

5. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się na 
okres jednego roku szkolnego. 

6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli 
powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia.  

7.  auczyciel, któremu powierzono funkcję na czas 
określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego 
z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego 
zaprzestania pełnienia funkcji – z końcem miesiąca,  

w którym to zaprzestanie pełnienia funkcji nastąpi-
ło, a jeśli zaprzestanie pełnienia funkcji nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

  8. 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 z innych powodów obowiązków, do któ-
rych przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprze-
stanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwsze-
go dnia miesiąca – od tego dnia. 

  9. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi 
w wypadku zastępstwa dyrektora placówki w 
okresie powyżej trzech miesięcy wg stawki usta-
lonej dla dyrektora szkoły lub przedszkola od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po trzech miesiącach zastępstwa. 

10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 4 wypła-
ca się miesięcznie z dołu w terminie wypłaty wy-
nagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-4n71n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 6, ust. 10). 

 

Tabela nr 2 
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

 
Miesięcznie w zł 

Lp. Stanowisko 
od do 

 1 Przeaszkola 
Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów 
Dyrektor przedszkola powyżej 3 oddziałów 
Wicedyrektor 

 
250 
400 
200 

 
  400 
  600 
  300 

 2 Szkoły 
Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów 
Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 16 oddziałów 
Dyrektor szkoły o 17 oddziałach i więcej 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Wicedyrektor szkoły 

 
300 
500 
700 
800 
300 

 
  500 
  700 
  900 
1.000 
  500 

 
 

§ 4 

REGULAMIN 
przyznawania aoaatku za warunki pracy ala 

nauczycieli. 

1.  auczycielom pracującym w oławskich szkołach 
i przedszkolach przysługuje dodatek za trudne wa-
runki pracy w przypadku gdy: 
– prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwa-
lifikowanych do kształcenia specjalnego – 
w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego; 

– dodatek 10% do stawki godzinowej przepraco-
wanej w klasie integracyjnej lub w klasie maso-
wej, do której uczęszcza dziecko zakwalifikowa-
ne do kształcenia specjalnego; 

– prowadzą zajęcia dydaktyczne w klasach łączo-
nych w szkołach podstawowych – w wysokości 
20% wynagrodzenia zasadniczego; 

– prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 

w stopniu głębokim – w wysokości 15% wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują 
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych 
warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru 
godzin, przydzielonego na dany okres (rok szkolny). 

3. Dodatek za uciążliwość pracy nie przysługuje 
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wy-
nagrodzenie zasadnicze oraz w okresie urlopu dla 
poratowania zdrowia od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
zaprzestał wykonywania pracy. 

4. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
P .XX.0911-4n71n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 4 ust. 4). 

5. Wysokość dodatku za warunki pracy przyznaje dla 
nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora – organ 
prowadzący szkołę. 
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§ 5 

REGULAMIN 
wynagraazania za goaziny ponaawymiarowe 
i goaziny aoraźnych zastępstw ala nauczycieli 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny zastępstw doraźnych wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godzi-
ny przydzielone nauczycielowi w arkuszu organiza-
cyjnym szkoły, wynikające z przydziału czynności 
dla nauczyciela w danym roku szkolnym, realizo-
wane powyżej godzin obowiązkowego wymiaru za-
jęć. 

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po-
wyżej ustalonego w stałym tygodniowym przydzia-
le czynności wymiaru zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych, realizowaną 
w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. 

4. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę ponad-
wymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli 
praca w ponadwymiarowych godzinach odbywa się 
w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, zgodnie z art. 42 i 42a ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku –  arta  auczyciela 
(Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 z późniejszymi 
zmianami), z uwzględnieniem zapisu w ust. 6. 

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w punkcie 3, 
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

6. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się 
dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stano-
wiska przez wymiar obowiązkowy, wynikający 
z zapisów art. 42 ust. 3 cytowanej w ust. 4 usta-
wy oraz niniejszej uchwały, wynikającej z zapisów 
art. 42 pkt 1, 2, 3 cytowanej ustawy, i sumując te 
ilorazy (po zaokrągleniu do liczby całkowitej). 
Przykład: 
 auczyciel uczy w wymiarze 12 godzin j. polskiego 
i realizuje 13 godzin jako wychowawca świetlicy. 
12n18 + 13n26 = 0,67 + 0,50 = 1,17 
25n1,17 = 21,37 = 21 
W tym przykładzie nauczyciel będzie miał 4 godziny 
ponadwymiarowe (realizuje 25 godzin dla wymiaru 
obowiązkowego 21 godzin). 

7. 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 ustawy –  arta  auczyciela, po-
mniejszony o 1n5 tego wymiaru lub odpowiednio 
o 1n4 gdy dla nauczyciela, któremu ustalono czte-
rodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 
wolny od pracy. 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może 
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych 
w arkuszu organizacyjnym. 

8.  auczyciel za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od 
pracy otrzymuje inny dzień wolny od pracy, ustalo-
ny z dyrektorem przed rozpoczęciem pracy w dniu 
wolnym od pracy lub otrzymuje wynagrodzenie za 
ten dzień jak za 4 godziny ponadwymiarowe. 

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-4n71n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 7, ust. 8, ust. 9). 

§ 6 

REGULAMIN 
przyznawania nagróa ze specjalnego munauszu nagróa 
ala   nauczycieli    za   ich   osiągnięcia   ayaaktyczno- 

-wychowawcze 

1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli stanowią 1% planowanego roczne-
go osobowego funduszu wynagrodzeń. 

2. Ustala się następujący podział specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze: 
2.1. 30% tego funduszu na nagrody organu pro-

wadzącego; 
2.2. 70% tego funduszu na nagrody przyznawane 

przez dyrektorów szkół. 
3. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza mogą 
składać: 
– Zastępca Burmistrza odpowiedzialny za funkcjo-
nowanie oświaty w mieście, 

– Dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii związ-
ków zawodowych działających na terenie danej 
szkoły. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego P .XX.0911-4n71n06 z dnia 27 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 3 we 
fragmencie „po zasięgnięciu opinii związków zawo-
dowych działających na terenie danej szkoły”). 

4.  ryteria i tryb przyznawania nagród dyrektora szko-
ły określają procedury szkolne. 

5. Burmistrz Miasta oraz dyrektor szkoły mają prawo 
do przyznawania nagród w innym terminie niż 
Dzień Edukacji  arodowej. 

6.  ryteria i procedura przyznawania nagrody Burmi-
strza Miasta Oława dla nauczycieli: 
A.  agroda Burmistrza Miasta Oława przyznawana 
jest nauczycielowi za: 
– Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej, opiekuńczej oraz w organi-
zacji pracy szkoły; 
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– Wdrażanie innowacji pedagogicznych; 
– Dbałość o mienie; 
– Polepszanie bazy dydaktycznej; 
– Zdobywanie dodatkowych środków finanso-
wych dla szkoły; 

– Prawidłowe realizowanie planu finansowego; 
– Dobrą współpracę z radą pedagogiczną, ro-
dzicami, środowiskiem lokalnym, organami 
prowadzącym i nadzorującym pracę pedago-
giczną; 

– Xnne osiągnięcia. 
B.  agrodę Burmistrza Miasta Oława przyznaje się 
z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 2.1 

Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli. 

C.  agrodę Burmistrza Miasta Oława może otrzy-
mać nauczyciel, który przepracował w jednost-
kach organizacyjnych oświaty Gminy Miejskiej 
Oława minimum jeden rok. 

D.  agroda Burmistrza Miasta Oława może być 
X lub XX stopnia. 

E. Wysokość nagrody X i XX stopnia ustala każdego 
roku Burmistrz Miasta Oława, po analizie wiel-
kości środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel. 

 
§ 7 

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZMIAR ZNIIEK 
TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELA 

BĘDĄCEGO DYREKTOREM LUB WICEDYREKTOREM SZKOŁY 
 

Lp. Stanowisko 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć 
 1. Dyrektor przedszkola liczącego: 

– do 3 oddziałów 
– od 4 do 5 oddziałów 
– 6 i więcej oddziałów 

 
10 godzin 
8 godzin 
6 godzin 

 2. Wicedyrektorzy przedszkola liczącego powyżej 6 oddziałów 8 godzin 
 3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów liczących: 

do 7 oddziałów 
od 8 do 12 oddziałów 
od 13 do 18 oddziałów 
od 19 oddziałów 

 
7 godzin 
5 godzin 
3 godziny 
2 godziny 

 4. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2 godziny 
 5. Wicedyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów: 

od 12 do 18 oddziałów 
od 19 oddziałów 

 
7 godzin 
5 godzin 

 
 

§ 8 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla szkolnych 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wybo-
rem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomaga-
nia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych wynosi 26 godzin. 

§ 9 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Oławie 
nr XXXXn234n04 z dnia 29 listopada 2004 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania: 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednost-
kach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej 
Oława. 

§ 10 

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI MXEJS XEJ 

 KRZYSZTOF KŁAPKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego  r 27 –  2309  – Poz. 386 

386 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  wynagraazania  nauczycieli  w  szkołach 
prowaazonych przez Gminę Miejską Złotoryja: określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom aoaatków: za wysługę lat: 
motywacyjnego: munkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obli-
czania wynagroazenia za goaziny  ponaawymiarowe i goaziny aoraźnych
zastępstw;  wysokość  śroaków na nagroay ze specjalnego munauszu nagróa 

 Działając  na  podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  auczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
 r 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja: 
1. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna-
wania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy, 

2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, 

3. wysokość środków na nagrody ze specjalnego fun-
duszu nagród, w brzmieniu określonym w § 16 ni-
niejszej uchwały.  

§ 2 

Xlekroć  w  uchwale  jest  mowa  bez  bliższego  okre-
ślenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzą-
cym jest Gmina Miejska Złotoryja; 

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

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego; 

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę; 

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka. 

R o z d z i a ł  2 

Doaatek za wysługę lat 

§ 3 

1.  auczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w 
wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy, wypłacanych w okresach mie-
sięcznych poczynając od czwartego roku pracy, 
z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 

dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego. 

R o z d z i a ł  3 

Doaatek motywacyjny 

§ 4 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych,  a w szczególności: 
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 egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w konkursach, zawo-
dach, 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) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym,  dodatko-
wym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się 
do przydzielonych obowiązków; 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych; 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy; 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych; 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
w tym pedagogicznej; 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych; 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy, 
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4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3  arty 
 auczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych; 

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych; 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły; 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li; 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły.  

§ 5 

O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół decydują w szczególności: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami 
finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 
b) podejmowanie działań zmierzających do zwięk-
szenia majątku szkolnego; 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz 
umiejętność ich właściwego  wykorzystania na 
cele szkoły; 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzyma-
nie powierzonego mienia w stanie  gwarantują-
cym optymalne warunki do realizacji zadań dy-
daktyczno-wychowawczych, 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 
realizacji zadań i zarządzeń; 

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli 
do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych; 

c) polityka kadrowa; 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych; 
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczy-
cieli; 

f) podejmowanie innych działań mających na celu 
promowanie szkoły, 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, 
artystyczne w skali gminy, regionu, wojewódz-
twa, kraju; 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie 
programów autorskich, innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych oraz innych rozwiązań me-
todycznych; 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez 
rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-
wawczych, podejmowanie efektywnych działań 
profilaktycznych zapobiegających  zagrożeniom 
społecznym; 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi 
samorządności i przedsiębiorczości uczniów; 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział 
w imprezach, konkursach i przeglądach organi-
zowanych przy współpracy z instytucjami spo-
łeczno-kulturalnymi; 

f) konstruktywna współpraca z radą rodziców lub 
szkoły i samorządem uczniowskim. 

§ 6 

Tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne dla: 
1) nauczycieli w wysokości 25 zł na etat kalkulacyjny 
nauczyciela miesięczny, 

2) dyrektorów szkół w wysokości 165 zł na jedno 
stanowisko miesięcznie. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora 
nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

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

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełnienia warunków, o których mowa w § 4, usta-
la dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz 
Miasta Złotoryja. 

4.  auczyciel przeniesiony do innej placówki z urzędu 
w trakcie roku szkolnego, zachowuje prawo do do-
datku motywacyjnego pobieranego w placówce, 
z której zostaje przeniesiony.  
Okres pobierania dodatku w drugiej placówce pod-
lega zasadom przewidzianym w regulaminie pla-
cówki. 

5.  auczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której uzupełnia etat. 

R o z d z i a ł  4 

Doaatek munkcyjny 

§ 8 

1.  auczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, w wy-
sokości określonej w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko 
Miesięcznie 
w złoty 

 1. Przedszkola 
a) dyrektor przedszkola 

 
od 350 zł do 450 zł 

 2. Żłobek Miejski z Grupami 
Przedszkolnymi 
a) wicedyrektor żłobka 

 
 
od 200 zł do 250 zł 

 3. Szkoły Podstawowe i Gi-
mnazja 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor 

 
 
od 450 zł do 650 zł 
od 320 zł do 370 zł 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w ja-
kich szkoła funkcjonuje, ustala:  
1) dla dyrektora – Burmistrz Miasta Złotoryja; 
2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych 
w szkole – dyrektor szkoły. 

4. Dodatek funkcyjny przyznaje się na rok szkolny. 
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§ 9 

 auczycielom realizującym dodatkowe zadania przy-
sługuje dodatek funkcyjny, za: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 35 zł, 
2) opiekuna grupy przedszkolnej – w wysokości 35 zł, 
3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 25 zł. 

§ 10 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 i 2 oraz w § 9, powstaje z dniem po-
wierzenia stanowiska kierowniczego, wychowaw-
stwa lub funkcji. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz do 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. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 8 
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodat-
ku, o którym mowa w § 9. 

R o z d z i a ł  5 

Doaatek za warunki pracy 

§ 11 

1.  auczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach. 

2. Ustala się następujące wysokości dodatku za wa-
runki pracy, procentowo w odniesieniu do średnie-
go wynagrodzenia nauczyciela stażysty: 
1) za trudne warunki pracy – do 40%; 
2) za uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia warunki 
pracy – do 30%. 

3. 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. 

§ 12 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w § 11, usta-
la dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Bur-
mistrz Miasta Złotoryja. 

2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowa-
nego przez nauczyciela obowiązkowego pensum 
w warunkach trudnych i uciążliwych. 

R o z d z i a ł  6 

Wynagroazenie za goaziny ponaawymiarowe i goaziny 
aoraźnych zastępstw 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 

dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej go-
dzinie została zrealizowana w warunkach uprawnia-
jących do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób 
określony w ust. 1. 

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a  arty 
 auczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, 
o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru go-
dzin.  

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin 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 godzinę. 

5. Godziny ponadwymiarowe są płatne w przypadku 
niezrealizowania ich z powodów leżących po stro-
nie pracodawcy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego P .XX.0911-1n67n06 
z dnia 27 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 13 ust. 5). 

§ 14 

1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa 
w § 13, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 przysługuje za 
godziny faktycznie zrealizowane. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozli-
czeniowym oblicza się odejmując od liczby faktycz-
nie przepracowanych w tym okresie godzin, norma-
tywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyj-
muje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest 
równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna. 

3. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które należy 
się wynagrodzenie nie może być większa niż różni-
ca pomiędzy sumą godzin nauczyciela w jego roz-
kładzie zajęć, a iloczynem dziennej normy godzin 
nauczyciela i liczby dni, w których nauczycielowi 
ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-1n67n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 14 ust. 1 i ust. 3). 

R o z d z i a ł  7 

Nagroay ze specjalnego munauszu nagróa 

§ 15 

Środki na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalne-
go funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
pkt 1  arty  auczyciela, stanowią 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych. 
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§ 16 

 agrody ze specjalnego funduszu nagród mają charak-
ter uznaniowy.  ryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze środków o których mowa w § 15, spo-
sób podziału środków na nagrody organu prowadzące-
go i dyrektorów szkół, a także tryb zgłaszania kandy-
datów do nagród określa odrębna uchwała. 

R o z d z i a ł  8 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

Traci moc uchwała nr XXXXn209n2005 Rady Miejskiej 
w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustale-
nia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegó-

łowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 
wysokość środków na nagrody ze specjalnego fundu-
szu nagród.  

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI MXEJS XEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Raay Miejskiej w Piławie Górnej 
z ania 5 lutego 1999 r. w sprawie zasaa sprzeaaży lokali mieszkalnych 
i użytkowych  i  oarębnych   nieruchomości   w  buaynkach   stanowiących 

własność Gminy Piława Górna 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 2–11 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedno-
lity z 2000 r.  r 80, poz. 903) oraz art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 68 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U.  r 261, poz. 2603 z 2004 r.) Rada Miejska w Piławie Gór-
nej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się brzmienie uchwały nr 30nrn99 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użyt-
kowych i odrębnych nieruchomości w budynkach sta-
nowiących własność Gminy Piława Górna w ten spo-
sób, że: 
1. zmienia się § 3 w następujący sposób: 

• w pkt 2 anuluje się zapis o brzmieniu „– Ulgi 
wymienione w pkt 1 i 2 obejmują wyłącznie 
wnioski o sprzedaż złożone do 31.12.2005 r.” 
i wprowadza się zapis następującej treści „– Ulgi 
wymienione w pkt 1 i 2 obejmują wyłącznie 
wnioski o sprzedaż złożone do 31.12.2006”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy 
Górnej. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI MXEJS XEJ 

 BRONISŁAW JUDZIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 19 stycznia 2006 r. 

w sprawie zaliczenia aróg ao kategorii aróg gminnych 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2004 r.  r 204, poz. 2086) Rada Miasta i Gminy Prusice, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Trzebnickiego, postanawia co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi w obrębie 
wsi Pawłów Trzebnicki 
– działki nr nr 449n2, 449n3, 449n4, 449n5.  

§ 2 

Lokalizację dróg określa załącznik graficzny do uchwa-
ły. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 

§ 4 

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

 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI MXASTA X GMX I 

 MARIUSZ KIEPUL 
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Załącznik ao uchwały Raay Mia-
sta i Gminy Prusice z ania 
19 stycznia 2006 r. (poz. 388) 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 15 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  niektóre  zasaay  wyna-
graazania za pracę oraz szczegółowe zasaay przyznawania nauczycielom 
zatruanionym w oświatowych jeanostkach organizacyjnych na terenie gminy 

Stara Kamienica aoaatków ao wynagroazenia i nagróa 

  a podstawie treści art.18.ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  r 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm. ), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  a-
uczyciela (t.j. Dz. U.  r 118, poz. 1112 z 2003 r. z późn. zm.) oraz rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji  arodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
 r 22, poz. 181 z 2005 r.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego i funkcyjnego, wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu 
nagród, dodatku za pracę w trudnych warunkach, 
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przy-
znawania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu 
określonym jak poniżej w regulaminie. 

2. Przepisy ustawy  arta  auczyciela określają wyso-
kość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycie-
lom: 
1) nagród jubileuszowych, 
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
4) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub ren-
tę, 

5) dodatku za wysługę lat, 
6) zasiłku na zagospodarowanie, 
7) dodatku wiejskiego. 

REGULAMIN 

§ 2 

1. Xlekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stara 
 amienica, 

2) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta 
Gminy Stara  amienica, 

3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 
Gminy Stara  amienia, 

4) szkole – należy przez to rozumieć: przedszkole, 
szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Stara  amie-
nica, 

5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 4, 

6) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku szkol-
nego do dnia 31 sierpnia roku następnego, 

7) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

8) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka przedszkola, 

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
 arta  auczyciela z późn. zm. 

I. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku moty-
wacyjnego jest: 
1. Uzyskanie szczególnych osiągnięć ayaaktycznych: 

wychowawczych i opiekuńczych: a w szczególno-
ści: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów, 
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach, itp., 

2) formy i efekty pracy z uczniem zdolnym i słabym 
(koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, 
kompensacyjne, prowadzenie zajęć w klasach 
wyrównawczych),  

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

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

5) badanie wyników nauczania (efekty dydaktycz-
no-wychowawcze) z uwzględnieniem poziomu 
zespołu klasowego. 

2. Wprowaazanie innowacji peaagogicznych: skutku-
jących emektami w procesie kształcenia i wychowa-
nia: 
1) sporządzanie bądź wykorzystywanie dostępnych 
narzędzi pomiaru dydaktycznego przy współpra-
cy z Ośrodkiem Doskonalenia  auczycieli, 
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2) opracowywanie programów autorskich i ich 
wdrażanie, 

3) opracowywanie i wdrażanie innowacji i ekspe-
rymentów pedagogicznych, 

4) publikowanie w czasopismach i wydawnictwach 
pedagogicznych. 

3. Szczególnie emektywne wypełnianie zaaań i obo-
wiązków związanych z powierzonym stanowi-
skiem: zaaaniem lub zajęciem:  
1) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
2) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

3) terminowe wykonywanie poleceń i zarządzeń 
dyrektora szkoły, 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się do powierzonych obowiązków, 

6) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

7) podnoszenie kwalifikacji (umiejętności) zawo-
dowych – udział w doskonaleniu warsztatu pra-
cy oraz różnych formach doskonalenia zawodo-
wego, 

8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
9) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, 
stan pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 
szkolnych.  

4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć: 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela: a w szczególności: 
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych,  

2) udział w komisjach przedmiotowych i innych,  
3) opieka nad Samorządem Uczniowskim lub inny-
mi organizacjami uczniowskimi działającymi na 
terenie szkoły, 

4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach wewnątrz-
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

5) efektywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

5. Realizowanie w szkole zaaań eaukacyjnych: wyni-
kających z przyjętych przez organ prowaazący prio-
rytetów w realizowanej lokalnej polityce oświato-
wej: 
1) organizowanie konkursów i imprez o charakterze  
środowiskowym, międzyszkolnym i regionalnym, 

2) przygotowywanie uczniów do konkursów i olim-
piad na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i centralnym, 

3) społeczna działalność dydaktyczno-wychowaw-
cza poza szkołą. 

6. Do warunków przyznawania ayrektorom aoaatku 
motywacyjnego należą oprócz wymienionych 
w pkt 1–5 osiąganych wyników pracy: oapowiea-
nie stanaaray jakości aaministrowania i zarząazania 
placówką: a w szczególności ocena realizacji zaaa-
nia w zakresie: 
1) finansów: 
a) planowania budżetu, 
b) realizacji budżetu, 

c) prowadzenia dokumentacji jednostki oświa-
towej, 

d) pozyskiwania środków pozabudżetowych, 
2) organizacji pracy w szkole: 
a) uwzględnianie założeń polityki oświatowej 
w gminie, 

b) prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej, 
c) przestrzeganie statutu placówki, 
d) tworzenie i przestrzeganie regulaminów,  
e) roztaczanie właściwej opieki nad uczniami, 

3) przestrzegania przepisów BHP, 
4) dbałości o budynki i powierzone mienie: 
a) estetyka budynków i terenu szkolnego, 
b) przeglądy, konserwację i naprawy. 

5) wykonywania czynności poza podstawowym 
zakresem obowiązków, a w szczególności 
współpraca ze środowiskiem lokalnym i spełnia-
nia roli kulturotwórczej szkoły. 

§ 4 

  1. Dodatek motywacyjny stanowi 5% ogólnej kwoty 
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dla na-
uczycieli. 

  2. Wysokość limitu wydatków na dodatek motywa-
cyjny corocznie ustala Wójt Gminy po uchwaleniu 
budżetu przez Radę Gminy. 

  3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być 
wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadnicze-
go.  

  4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadni-
czego.  

  5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

  6. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę przyznanie 
dodatku motywacyjnego następuje po upływie co 
najmniej 6 miesięcy zatrudnienia. 

  7.  auczycielowi stażyście rozpoczynającemu awans 
zawodowy dodatek motywacyjny  przysługuje po 
upływie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia.  

  8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la oraz okres jego przyznania, uwzględniając po-
ziom wypełniania warunków, o których mowa w § 
3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora- 
Wójt Gminy. 

  9. Prawo do dodatku motywacyjnego w danym mie-
siącu nie przysługuje w przypadku nieobecności 
w pracy trwającej łącznie dłużej niż czternaście 
dni kalendarzowych, z wyjątkiem urlopu wypo-
czynkowego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego P .XX.0911-8n65n06 z dnia 
24 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 4 
ust. 9). 

10. Wypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się 
w przypadku wszczęcia w stosunku do nauczycie-
la postępowania dyscyplinarnego. 

II. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 5 

1.  auczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym 
że: 
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1) Dyrektorowi szkoły oraz dyrektorowi zespołu szkół 
    a) od 1 do 7 oddziałów od 250 zł do   500 zł miesięcznie 
    b) od 8 do 14 oddziałów od 400 zł do   800 zł miesięcznie 
    c) powyżej 14 oddziałów od 650 zł do 1000 zł miesięcznie  
2) Dyrektorowi przedszkola 
    a) do 60 wychowanków od 100 zł do 300 zł miesięcznie  
    b) powyżej 60 wychowanków od 200 zł do 500 zł miesięcznie 
3) Wicedyrektorowi szkoły od 100 zł do 450 zł miesięcznie 
4)  ierownikowi świetlicy od 100 zł do 250 zł miesięcznie 
5) Xnne stanowiska kierownicze określone w statucie szkoły od   50 zł do 200 zł miesięcznie  

 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, 
liczbę oddziałów i wychowanków, złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe 
i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) Wójt Gminy, 

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych dyrek-
tor szkoły w ramach limitu ustalonego przez 
Wójta Gminy. 

§ 6 

1.  auczycielowi realizującemu dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym 
że: 

 
1) wychowawstwo klasy od 20 zł do 40 zł miesięcznie 
2) funkcja opiekuna stażu od 20 zł do 40 zł miesięcznie  
3) wychowawstwo klasy n grupy w przedszkolu od 20 zł do 40 zł miesięcznie 

 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań 
oraz warunki ich realizacji, przyznaje dyrektor 
w ramach limitu ustalonego przez Wójta Gminy. 

§ 7 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § § 5 i 6, powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego, wycho-
wawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastą-
piło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z chwilą 
zaprzestania pełnienia funkcji uzasadniającej przy-
znanie tego dodatku. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego w danym miesiącu 
nie przysługuje w przypadku nieobecności w pracy 
trwającej dłużej niż czternaście dni kalendarzo-
wych, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego. 

4. Przyznanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 
i 2, nie wyklucza prawa do przyznania dodatku 
o którym mowa w § 6. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-8n65n06 z dnia 24 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 1, ust. 3). 

III. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju za-
jęć, dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych, realizowanych w ramach godzin ponadwy-
miarowych, przy czym obowiązkowy wymiar go-

dzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze, a prowadzącego zajęcia z przedmiotów 
o różnym pensum, to suma wymiarów zajęć z po-
szczególnych przedmiotów. Wyliczenie wymiarów 
etatów nauczycieli prowadzących zajęcia według 
różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, 
które w licznikach mają liczby godzin zajęć, 
a w mianownikach pensa tych zajęć.  

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się: 
1) dla nauczyciela realizującego tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin – w sposób ustalony 
w ust. 1 dla godzin ponadwymiarowych, 

2) dla nauczyciela pracującego w niepełnym wy-
miarze godzin – dzieląc minimalną stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego właściwą dla posia-
danych kwalifikacji nauczyciela przez miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczyciela określoną w ust. 3 ustaloną dla ro-
dzaju zajęć, dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach go-
dzin doraźnych zastępstw.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin 
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. 

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się według stawki osobistego zaszere-
gowania nauczyciela. 

§ 9 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 8, 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
P .XX.0911-8n65n06 z dnia 24 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 9). 
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IV. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 10 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się do dys-
pozycji dyrektora, 

2) 20% środków funduszu przeznacza się do dys-
pozycji organu prowadzącego. 

2.  agrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy i uwzględniają w szczególności 
osiągnięcia w zakresie: 
1) Pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, po-
twierdzonych sprawdzianami kompetencji, 
zakwalifikowaniu się uczniów do udziału 
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach 
i przeglądach na różnych szczeblach, 

b) rozwijanie indywidualnych cech uczniów 
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwo-
ju, w tym osiągnięcia w pracy z uczniem 
zdolnym lub uczniem mającym trudności w 
nauce, 

c) podejmowanie działań innowacyjnych w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania pro-
gramów autorskich oraz podnoszenie pozio-
mu wiedzy merytorycznej i metodycznej, 

d) organizowanie i przygotowywanie uroczysto-
ści szkolnych, 

e) organizowanie imprez sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych, 

f) prowadzenie wzorowej działalności wycho-
wawczej w klasie poprzez angażowanie 
uczniów do aktywnego udziału w życiu szko-
ły, organizowaniu uroczystości szkolnych, 
akcji różnego rodzaju, spotkań z interesują-
cymi ludźmi, organizowania wypoczynku dla 
uczniów, spędzania czasu wolnego, udziału 
w imprezach kulturalnych, 

2) Pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom będą-
cym w trudnej sytuacji materialnej lub życio-
wej, 

b) współpraca z rodzicami uczniów oraz organi-
zacjami wpierającymi pracę szkoły, w tym 
również z organizacjami i stowarzyszeniami 
lokalnymi,   

c) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród uczniów, 

d) współpraca ze  środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego, 

3) Xnicjatywy własne nauczyciela i dyrektora oraz 
realizacja innych zadań statutowych szkoły, 
w tym; 
a) udział w zorganizowanych formach doskona-
lenia zawodowego, inspirowanie do doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, podejmowa-
nie  działań  na rzecz urządzenia i wyposa- 

żenia własnego warsztatu pracy, inicjowanie 
różnorodnych działań Rady Pedagogicznej 
służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, 

b) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, 
współpraca z ośrodkami dokształcania na-
uczycieli, 

c) zaangażowanie w działania mające na celu 
poprawę stanu technicznego i doposażenia 
bazy szkolnej, 

d) podejmowanie działań promujących szkołę 
mających na celu pozyskanie uczniów (ak-
tywna rekrutacja), 

e) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczy-
nającym pracę w zawodzie,  

f) diagnozowanie pracy szkoły, wzorowe pro-
wadzenie dokumentacji szkoły, prawidłową 
realizację budżetu szkoły, pozyskiwanie 
środków pozabudżetowych  na  rzecz szko-
ły. 

  3.  agroda może być przyznana nauczycielowi, który 
przepracował w szkole co najmniej 1 rok. 

  4.  agrody, o których mowa w § 10 ust. 2, są przy-
znawane z okazji Dnia Edukacji  arodowej. 

  5. Wójt Gminy może przyznać dyrektorowi nagrodę 
w innym terminie niż w § 10 ust. 3. 

  6. Dyrektor może przyznać nauczycielowi nagrodę w 
innym terminie niż w § 10 ust. 3. 

  7.  agrodę Wójta Gminy ustala się w wysokości nie 
wyższej niż 1000 złotych. 

  8.  agrodę dyrektora ustala się w wysokości nie 
wyższej niż 800 złotych.  

  9. Wójt Gminy i dyrektor szkoły przyznają nagrodę 
z własnej inicjatywy lub na wniosek. 

10. Z inicjatywą przyznania nagrody dyrektorowi szko-
ły może wystąpić: Wójt Gminy, organ nadzoru pe-
dagogicznego, organizacja związkowa, Rada Pe-
dagogiczna, Rada Rodziców. 

11. Z wnioskiem o przyznanie nagrody nauczycielowi 
może wystąpić: dyrektor szkoły, organizacja 
związkowa, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. 

12. Wnioski , o których mowa w § 10 ust. 10, można 
składać do dnia 25 września 2006 roku w Urzę-
dzie Gminy. 

13. Wnioski, o których mowa w § 10 ust. 11, można 
składać do dnia 25 września 2006 roku do dyrek-
tora szkoły. 

14. Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane są 
w terminie 14 dni od ostatecznego terminu ich 
składania. 

V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 11 

Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnie-
nia oraz innych okresów uprawniających do dodatku 
za wysługę lat określa aktualnie obowiązujące w tej 
sprawie rozporządzenie Ministra Edukacji i  auki. 

VI. DODATEK MIESZKANIOWY 

§12 

1.  auczycielowi zatrudnionemu w wymiarze łącznym 
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego  wymiaru  godzin w szkołach i przedszkolach 
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działających na terenie gminy i posiadającemu kwa-
lifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 12,00 zł, 
2) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie – 
25,00 zł. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jących: 
1) współmałżonka,  
2) dzieci i rodziców pod warunkiem, że pozostają 
na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela. 

4.  auczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje: 
1) nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy, 
2) niezależnie od tytułu do zajmowanego mieszka-
nia,  

3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

 W przypadku zatrudnienia małżeństwa nauczyciel-
skiego, w szkołach podlegających temu samemu 
organowi prowadzącemu dodatek mieszkaniowy 
przysługuje jednemu z małżonków. 

VII .DODATEK ZA PRACĘ W TRUDNYCH 
I UCIĄILIWYCH WARUNKACH 

§ 13 

1.  auczycielowi prowadzącemu indywidualne zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem niepełno-
sprawnym upośledzonym umysłowo w stopniu głę-
bokim, przysługuje dodatek w wysokości 30% wy-
nagrodzenia zasadniczego. 

2.  auczycielowi prowadzącemu zajęcia indywidualne 
z dzieckiem, którego stan zdrowia z powodu sta-
nów chorobowych uzasadnia konieczność prowa-
dzenia takich zajęć, przysługuje dodatek w wyso-
kości 10% do kwoty wynagrodzenia za każdą prze-
pracowaną godzinę nauczyciela. 

§ 14 

1. Traci moc uchwała nr XXrXXXn160n04 Rady Gminy 
Stara  amienica z dnia 23 listopada 2004 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego nie-
które zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświa-
towych jednostkach organizacyjnych na terenie 
gminy Stara  amienica dodatków do wynagrodze-
nia i nagród. 

2. Traci moc uchwała nr XXXXn183n05 Rady Gminy 
Stara  amienica z dnia 11 lutego 2005 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego nie-
które zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświa-
towych jednostkach organizacyjnych na terenie 
gminy Stara  amienica dodatków do wynagrodze-
nia i nagród. 

3. Traci moc uchwała nr XXXXrn212n05 Rady Gminy 
Stara  amienica z dnia 29 kwietnia 2005 roku 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia re-
gulaminu określającego niektóre zasady wynagra-
dzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczy-
cielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie gminy Stara  amienica 
dodatków do wynagrodzenia i nagród. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI GMX I 

 JAN KUŚNIEREWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr wwIII/118/05 Raay Gminy Cieszków z ania 
28 luty 2005 r. w sprawie wprowaazenia regulaminu określającego tryb 
i kryteria  przyznawania  nagróa  ala  nauczycieli  ze  specjalnego  munauszu 

nagróa za ich osiągnięcia ayaaktyczno-wychowawcze 

 Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  auczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Cieszków 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zmienia treść § 4 uchwały nr XXXXXn118n05 Rady Gmi-
ny Cieszków z dnia 28 luty 2005 roku i nadaje nowe 
brzmienie: 
„Wysokość nagrody Wójta Gminy jest każdorazowo 
ustalana jest przez Wójta Gminy, natomiast wysokość 
nagrody dyrektora ustala dyrektor”. 

§ 2 

Projekt uchwały został uzgodniony z Zarządem Oddzia-
łu Z P w Cieszkowie i Oddziałową Organizacją Związ-
kową  SZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Cieszkowie. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Cieszków. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 PRZEWOD XCZDCI 
 RADI GMX I 

 GRAŻYNA KRAJEWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych 
skłaaników wynagroazenia oraz nagróa z munauszu specjalnego i aoaatku 
mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawoaowego 
zatruanionym   w   szkołach   i   placówkach   oświatowych   Gminy   Lubin 

na 2006 r. 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591; z 2002 r. 
 r 23, poz. 220,  r 62, poz. 558,  r 113, poz. 984,  r 153, poz. 1271 
i  r 214, poz. 1806; z 2003 r.  r 80, poz. 717 i  r 162, poz. 1568;
z 2004 r.  r 102, poz. 1055 i  r 116, poz. 1203 oraz z 2005 r.  r 172, 
poz. 1441) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. –  arta  auczyciela (Dz. U. z 2003 r.  r 118, 
poz. 1112,  r 137, poz. 1304,  r 203, poz. 1966 i  r 213, poz. 2081; 
z 2004 r.  r 96, poz. 959 i  r 179, poz. 1845 oraz z 2005 r.  r 10, 
poz. 71,  r 167, poz. 1397,  r 179, poz. 1487,  r 181, poz. 1526) Rada 
Gminy Lubin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Regulamin przyznawania i wypłacania 
niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród 
z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego 
nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego zatrudnionym w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubin na 
2006 r. 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia wstępne 

1. Xlekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkoły i pla-
cówki oświatowe prowadzone przez Gminę Lu-
bin, 

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych do których stosuje się 
przepisy  arty  auczyciela, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrekto-
rów szkół i placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Lubin, 

4)  arcie  auczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.  arta  a-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r.  r 118, poz. 1112 
z późn. zm.), 

5) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Roz-
porządzenie Ministra Edukacji  arodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z dnia 9 lutego 2005 r. 
 r 22, poz. 181), 

6) Związkach zawodowych – należy przez to ro-
zumieć związki zawodowe zrzeszające nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Lubin, działających na podstawie 
ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach za-
wodowych  (Dz. U. z 2001 r.   r 79, poz. 854; 
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 r 100, poz. 1080 i  r 128, poz. 1405; 
z 2002 r.  r 135, poz. 1146 i  r 240, 
poz. 2052; z 2003 r.  r 63, poz. 590 i  r 213, 
poz. 2081; z 2004 r.  r 240, poz. 2407), 

7) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubin. 

R o z d z i a ł  2 

Doaatek za wysługę lat 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni nieobec-
ności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
pozostającemu   stanie nieczynnym. 

R o z d z i a ł  3 

Doaatek motywacyjny 

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go 
szkole z uwzględnieniem awansu zawodowego, je-
żeli nauczyciel w bieżącym lub poprzedzającym ro-
ku szkolnym wyróżnił się szczególnymi osiągnię-
ciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opie-
kuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej 
pracy oraz wykazał się zaangażowaniem w realiza-
cję zajęć i czynności związanych z przygotowaniem 
do zajęć szkolnych, samokształceniem i doskonale-
niem zawodowym.  

5. Szczegółowe kryteria ustalania i przyznawania na-
uczycielom dodatku motywacyjnego: 
1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela,  dobrych osiągnięć dydaktyczno-
-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzia-
nów albo sukcesami w konkursach, zawo-
dach, olimpiadach itp., 

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

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

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skut-
kujących efektami w procesie kształcenia i wy-
chowania, a w szczególności: 
a) opracowanie i wdrażanie innowacyjnych pro-
gramów własnych, 

b) realizowanie treści dydaktycznych nowator-
skimi metodami, 

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

b) 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, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań 
i obowiązków związanych z powierzonym sta-
nowiskiem: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych. 

6. W przypadku ustalania i przyznawania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektora szkoły dodatkowo 
uwzględnia się: 
a) osiągnięcia organizacyjne m.in. 
– rozwój organizacyjny szkoły, 
– racjonalna gospodarka środkami finansowy-
mi, 

– kształtowanie właściwego obrazu szkoły 
w gminie, 

– kreowanie właściwej atmosfery pracy, 
– zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy 
i nauki, 

– właściwe prowadzenie spraw kadrowych 
i dokumentacji placówki, 

– podejmowanie działań motywacyjnych na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji, 

b) osiągnięcia dydaktyczne szkoły m.in. 
– osiągnięcia uczniów w konkursach przedmio-
towych, przeglądach zawodowych i turnie-
jach sportowych, 

– praca z uczniem zdolnym i słabym, 
c) osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze m.in. 
– inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, 
– działalność pozalekcyjna szkoły, 
– praca z uczniem z przejawami niedostosowa-
nia społecznego i z rodzin patologicznych, 

– pedagogizacja rodziców, 
– praca z uczniem zdolnym i słabym, 
– poszerzenie oferty szkoły poprzez wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji i in-
nych rozwiązań metodycznych, 

d) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi szkoły: 
– przestrzeganie dyscypliny budżetowej 
w oparciu o środki finansowe zatwierdzone 
w planie, 

– podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 
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– podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.  

  7.  auczycielowi może być przyznany dodatek mo-
tywacyjny w zależności od stopnia awansu zawo-
dowego, w wysokości: 
1) dla nauczyciela stażysty   – do 5% 
2) dla nauczyciela kontraktowego – do 6% 
3) dla nauczyciela mianowanego  – do 7% 
4) dla nauczyciela dyplomowanego – do 10% 
jego wynagrodzenia zasadniczego. 

  8. Dyrektorowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości do 20% jego wynagrodze-
nia zasadniczego. 

  9.  auczycielom i dyrektorom dodatek motywacyjny 
przyznawany jest w ramach przyznanego szkole 
funduszu płac pracowników pedagogicznych prze-
znaczonego na wynagrodzenia zasadnicze w danej 
szkole w przypadku, gdy nauczyciel i dyrektor 
spełniają kryteria przyznawania tego dodatku.  

10.  a dodatek motywacyjny dla nauczycieli przezna-
cza się środki finansowe w wysokości 5,18% 
funduszu płac nauczycieli przeznaczonego na wy-
nagrodzenie zasadnicze w roku 2006. 

11. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 
6 miesięcy. 

12. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego na-
stępuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrud-
nienia. 

13. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) korzystania ze stanu nieczynnego, 
4) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden mie-
siąc, 

5) za który orzeczono karę dyscyplinarną, 
14. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 

przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. 
15.  opię decyzji włącza się do akt osobowych na-

uczyciela. 

R o z d z i a ł  4 

Doaatek munkcyjny 

16.  auczycielom uprawnionym do dodatku funkcyj-
nego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
określonej w tabeli: 

 
Miesięcznie w zł 

Lp. Stanowisko 
od do 

Przeaszkola: 
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 300,00 500,00 
Wychowawca grupy 40,00 

 1. 

Opiekun stażu 52,00 
Szkoły: 
Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 300,00 700,00 
Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 12 oddziałów 400,00 1 000,00 
 ierownik szkoły filialnej 200,00 350,00 
Wychowawca klasy 36,00 

 2. 

Opiekun stażu 52,00 

 
17.  auczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-

rownicze, wychowawstwo lub funkcję określoną 
w ust. 16 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. Jeżeli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

18. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach sta-
wek określonych tabelą ustala się uwzględniając 
między innymi: 
1) wielkość szkoły, warunki pracy, rozmiar powie-
rzonych zadań,  

2) znajomość przepisów prawa, a w szczególno-
ści przepisów prawa oświatowego, prawa pra-
cy, ustawy o finansach publicznych, ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przepisów we-
wnętrznych jednostki oraz ich prawidłowe sto-
sowanie w praktyce, 

3) samodzielność i trafność przy podejmowaniu 
decyzji w zakresie kierowania i zarządzania 
szkołą, 

4) liczbę oddziałów, nauczycieli i pracowników 
w szkole, 

5) warunki organizacyjne w szkole. 

19. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej do-
datków funkcyjnych przysługują wszystkie dodat-
ki.  

20. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się na 
okres 1 roku szkolnego. 

21. Decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego przy-
znaje się w formie pisemnej. 

22.  opię decyzji składa się do akt osobowych. 
23. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasad-
nicze, 

4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał peł-
nienia z innych powodów obowiązków, do któ-
rych jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

24  Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrek-
tora szkoły przysługuje także nauczycielowi, któ-
remu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powierzono to stanowisko. 
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R o z d z i a ł  5 

Wynagroazenie za goaziny ponaawymiarowe 
i goaziny aoraźnych zastępstw 

25. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą i za jedną godzinę doraźnego zastępstwa usta-
la się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach po-
nadwymiarowych lub praca w godzinach doraź-
nych zastępstw odbywa się w takich warunkach) 
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa. 

26. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnożąc tygodnio-
wy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

27. Wynagrodzenia przysługujące za godziny ponad-
wymiarowe przypadające w dniach, w których 
nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn le-
żących po stronie pracodawcy, w szczególności 
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 
mrozów, 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 
trwającą nie dłużej niż tydzień; 

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 
28. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe 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 
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyj-
muję się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, 
określony w art. 42  arty  auczyciela, pomniej-
szony o 1n5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczy-
ciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każ-
dy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba go-
dzin ponadwymiarowych, za które przysługuje 
wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być 
jednakże większa, niż liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym. 

29. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny 
faktycznie zrealizowane. 

R o z d z i a ł  6 

Nagroay i inne świaaczenia wynikające ze stosunku 
pracy 

30. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli  w wysokości co naj-
mniej 1% planowanych środków na wynagrodze-
nia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocz-
nym planie finansowym, z tym że: 
1) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji 
na nagrody dla nauczycieli, 

2) 20% przekazuje na nagrody do dyspozycji Wój-
ta Gminy Lubin. 

31.  agroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

32.  agrody nauczycielom przyznaje: 
1) ze środków, o których mowa w ust. 30 pkt 1 
– dyrektor, 

2) ze środków, o których mowa w ust. 30 pkt 2 
– Wójt Gminy. 

33. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystą-
pić: 
– dyrektor szkoły, 
– rada pedagogiczna, 
– oświatowe związki zawodowe. 
Wniosek o nagrodę należy przedłożyć nie później 
niż do 10 września 2006 r. do organu przyznają-
cego nagrodę. 
 agrody dla nauczycieli wypłacane są z okazji 
Dnia Edukacji  arodowej. 

34.  agroda może być przyznana w wysokości: 
1) dla nauczyciela do 150% jego wynagrodzenia 
zasadniczego,  

2) dla dyrektora do 200% jego wynagrodzenia za-
sadniczego. 

35.  agroda Wójta może być przyznana nauczycielo-
wi, który spełnia co najmniej 5, a  agroda Dyrek-
tora nauczycielowi, który spełnia co najmniej 
3 z następujących kryteriów: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone 
w sprawdzianach, egzaminach i testach 
przeprowadzanych przez zewnętrzne insty-
tucje oświatowe, 

b) osiąga dobre wyniki potwierdzone zakwalifi-
kowaniem uczniów do udziału w zawodach, 
olimpiadach przedmiotowych, zajęciem 
przez uczniów X–XXX miejsca w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach, 

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod naucza-
nia i wychowania, opracowywania autor-
skich programów i publikacji, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia 
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i organizuje uroczystości, im-
prezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, 
wypoczynkowe na rzecz szkoły i środowiska 
lokalnego, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą, wpływającą na wszechstronny rozwój 
uczniów, 

g) upowszechnia własne osiągnięcia dydak-
tyczne i wychowawcze; 

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej 
oraz realizacji innych zadań statutowych szko-
ły: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 
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c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami 
systemu ochrony zdrowia, Policją, organiza-
cjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przeja-
wów patologii społecznej i niedostosowania 
społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
e) inspiruje działalność społeczną na rzecz 
szkoły i środowiska w tym działalność 
w oświatowych związkach zawodowych, 

f) sprawuje opiekę nad samorządem uczniow-
skim lub organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

g) organizuje konkursy przedmiotowe, arty-
styczne, zawody sportowe i inne, we-
wnątrzszkolne i o zasięgu lokalnym oraz po-
nadlokalnym, 

h) organizuje zajęcia opiekuńczo-wycho-
wawcze wynikające z potrzeb i zaintereso-
wań uczniów, 

i) podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z po-
trzebami placówki; 

3) w zakresie zarządzania szkołą (dotyczy dyrek-
tora): 
a) tworzy warunki dla prowadzenie prawidło-
wej działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej, 

b) dba o wysoki poziom pracy szkoły poprzez 
realizację właściwej polityki kadrowej, wzo-
rową organizację pracy, kreowanie twórczej 
atmosfery pracy, 

c) tworzy atrakcyjną ofertę szkoły, 
d) podnosi swoje kwalifikacje oraz inspiruje 
nauczycieli do samokształcenia, 

e) wzorowo dba o powierzone mienie, 
f) racjonalnie wykorzystuje środki budżetowe 
i pozyskuje dodatkowe środki finansowe.  

R o z d z i a ł  7 

Doaatki za warunki pracy 

36. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysłu-
guje: 
1) nauczycielom szkół prowadzącym zajęcia 
w klasach łączonych – w wysokości 10% 
stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną 
w tych klasach godzinę nauczania, 

2) nauczycielom prowadzącym indywidualne na-
uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształ-
cenia specjalnego – w wysokości 5% stawki 
godzinowej za każdą zrealizowaną w tych wa-
runkach godzinę nauczania. 

37. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przy-
sługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia 
o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządze-
nia  w  wysokości  5%  stawki  godzinowej  za 
każdą przepracowaną godzinę zajęć w tych wa-
runkach. 

38. Dodatki za warunki pracy trudne lub uciążliwe 
przysługują w okresie faktycznego wykonywania 
pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okre-
sie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego. 

39. W razie zbiegu tytułów do dodatków za trudne 
warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysłu-
gują wszystkie dodatki. 

R o z d z i a ł  8 

Doaatek mieszkaniowy 

40.  auczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego 
wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie Gmi-
ny Lubin przysługuje dodatek mieszkaniowy zwa-
ny dalej dodatkiem. 

41. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny 
wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumen-
ty potwierdzające prawo do dodatku. 

42. Dodatek przysługuje w wysokości uzależnionej od 
liczby członków rodziny i wynosi miesięcznie: 
1) dla jednej osoby 3% miesięcznej stawki mini-
malnego wynagrodzenia pracowników, ustalo-
nego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 
zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem, 

2) dla dwóch osób 4% minimalnego wynagrodze-
nia, 

3) dla trzech osób 5% minimalnego wynagrodze-
nia, 

4) dla czterech i więcej osób 6% minimalnego 
wynagrodzenia. 

43. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz 
wspólnie z nim zamieszkującego małżonka oraz 
dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącz-
nym utrzymaniu. 

44. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzyma-
niu nauczyciela rozumie się: 
1) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do cza-
su ukończenia przez nie szkoły ponadgimna-
zjalnej lub ponadpodstawowej, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 21 roku życia, 

2) dzieci niepracujące będące studentami, do cza-
su ukończenia studiów wyższych, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 26 roku życia. 

45. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostają-
cych na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela nie 
stosuje się ograniczeń określonych w ust. 44. 

46.  auczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w ust. 42. Małżonkowie wspólnie okre-
ślają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 
dodatek. 

47. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkaniowego, 

48. Dodatek przysługuje za okres wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
w okresie trwania zatrudnienia, 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczy- 
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cielem 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. 
49. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem mie-

siąca, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwią-
zanie stosunku pracy z nauczycielem. 

50. Wypłacanie przysługującego dodatku, ulega za-
wieszeniu na okres trwającego dłużej niż miesiąc 
urlopu bezpłatnego nauczyciela. 
Wznowienie wypłacania dodatku, po ustaniu przy-
czyny zawieszenia, następuje po złożeniu przez 
nauczyciela pisemnego wniosku o jego wznowie-
nie. 

51.  auczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, 
obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie praco-
dawcę o okolicznościach powodujących utratę 
prawa do dodatku, zawieszenia jego wypłacania 
lub zmianę wysokości. 

52. W przypadku niedopełnienia obowiązku określone-
go w ust. 51 nauczyciel obowiązany jest do zwro-
tu nienależnie pobranej kwoty dodatku wraz 
z ustawowymi odsetkami. 

53. Dodatek przysługujący za niepełny miesiąc kalen-
darzowy wypłaca się w wysokości 1n30 za każdy 
dzień, za który był należny. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-2n69n06 z dnia 27 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 1 ust. 20, ust. 27, ust. 28, 
ust. 29, ust. 36 pkt 1, ust. 52). 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Lubin. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 r. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasaa wynajmowania lokali wchoazących w skłaa 
mieszkaniowego zasobu Gminy Mietków 

  a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  r 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie  odeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r.  r 31, poz. 266) Rada 
Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady wynajmowania wolnych lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Mietków. 

§ 2 

1. Za osoby spełniające warunki oddania w najem na 
czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego uważa się: 
1) osoby zamieszkałe w gminie Mietków przez 
okres co najmniej pięciu lat poprzedzających da-
tę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalne-
go, 

2) osoby, które uprawnione są do lokalu zamienne-
go w przypadku wystąpienia zagrożenia budow-
lanego lub dotkniętych skutkami klęsk żywioło-
wych. 

2. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy oddawane w najem na 
czas nieoznaczony, wynajmowane będą w pierw-
szej kolejności osobom pozostającym w trudnych 
warunkach mieszkaniowych, tzn. gdy na jednego 
członka gospodarstwa domowego przypada mniej 

niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a dochód mie-
sięczny brutto nie przekracza 150% najniższej eme-
rytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% 
w gospodarstwie wieloosobowym oraz osobom po-
siadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści, całkowicie niezdolnym do pracy i egzystencji 
oraz częściowo niezdolnym do pracy. 

3. Mieszkaniowy zasób gminy można zwiększyć po-
przez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt 
własny adaptacji strychów i innych pomieszczeń 
niewchodzących w skład już istniejącego zasobu 
mieszkaniowego, usytuowanych w obiektach sta-
nowiących własność Gminy Mietków, w celu wy-
budowania lub powiększenia mieszkania. 
1) Adaptacja, o której mowa w pkt 3, polega na 
nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbu-
dowie pomieszczeń niemieszklanych w obiek-
tach budowlanych lub remoncie lokali mieszkal-
nym. 

2) Obiekty budowlane i lokale przewidziane do 
wymienionych w ppkcie 1) robót budowlanych 
typuje Wójt Gminy. 
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3) Wykaz obiektów budowlanych i lokali, o których 
mowa w ppkcie 20, podawany będzie do pu-
blicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Miet-
ków oraz na stronie www.mietkow.com. 

4) Wyboru osób, które otrzymają uprawnienie do 
dysponowania obiektem budowlanym lub loka-
lem na cele budowlane dokonuje Wójt Gminy. 

5)  a podstawie uprawnienia oraz uzyskanego 
zgodnie z art. 28, 29, 30, 31 i 32 ustawy – 
Prawo  budowlane  pozwolenia  lub  zgłoszenia 
robót budowlanych, osoba wymieniona 
w ppkcie 4 zawiera z Wójtem Gminy umowę 
o udostępnienie obiektu budowlanego lub lokalu 
z przeznaczeniem na adaptację. 

6) W zawartej umowie powinny być określone 
w szczególności warunki udostępnienia obiektu 
budowlanego lub lokalu do adaptacji, a także 
wzajemne obowiązki stron umowy oraz stoso-
wane rozliczenia z tym związane. 

7) Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyj-
nym odbiorze lokalu inwestor, z którym zawarto 
umowę na udostępnienie obiektu budowlanego 
lub lokalu, otrzymuje od Wójta Gminy zgodę na 
zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

4. Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalne-
go wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, nie może być właścicielem lub najemcą in-
nego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalne-
go. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego P .XX.0911-16n63n06 z dnia 25 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 1 i ust. 4). 

§ 3 

1. Mieszkania znajdujące się w budynkach byłych 
szkół lub przy szkołach mogą być wynajmowane 
w pierwszej kolejności nauczycielom, a następnie 
pracownikom zatrudnionym w tych placówkach. 

2. Umowę najmu tych mieszkań zawiera się na czas 
trwania stosunku pracy. 

3. Uprawnienia do zajmowania mieszkania zachowują 
emeryci i renciści na podstawie przepisów szcze-
gólnych. 

§ 4 

1. Lokalem mieszkalnym wynajmowanym jako lokal 
socjalny jest lokal spełniający wymogi określone 
w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie  odeksu Cywilne-
go. 

2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje 
osobom, które: 
1) znajdują się w trudnych warunkach mieszkanio-
wych, tzn. zamieszkują w lokalu, w którym na 
jednego członka gospodarstwa domowego przy-
pada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni miesz-
kania lub w lokalu nienadającym się na stały po-
byt ludzi, a ich dochód miesięczny brutto nie 
przekracza 50% stawek określonych w § 2 
pkt 2, 

2) są osobami bezdomnymi, tzn. czasowo lub trwa-
le nie są w stanie własnym staraniem zapewnić 
sobie schronienia spełniającego minimalne wa-

runki pozwalające uznać je za pomieszczenie 
mieszkalne, 

3) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądowego. 

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 
czas oznaczony 12-tu miesięcy z możliwością jej 
przedłużenia na następne okresy, jeżeli najemca 
nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej przy-
znanie mu lokalu socjalnego. 

§ 5 

1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego 
jest zobowiązana do złożenia wniosku o przydział 
mieszkania w Urzędzie Gminy Mietków. 

2. Wniosek powinien określać dotychczasowe warunki 
zamieszkania, wysokość dochodu przypadającego 
na jedną osobę oraz liczbę członków rodziny 
uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą. 

3. Wnioski o najem lokali składa się w Urzędzie Gminy 
Mietków. 

4. Wnioskodawca ma obowiązek ich aktualizacji 
w okresach nie dłuższych niż 2 lata. 

5. W przypadku niewypełnienia wymogu aktualizacji, 
o którym mowa w pkt 4, wnioski nie będą rozpa-
trywane. 

§ 6 

1. Decyzję o wynajęciu lokalu na czas nieoznaczony 
i lokalu socjalnego podejmuje Wójt Gminy Mietków. 

2. Wójt Gminy przed załatwieniem sprawy zasięgnie 
opinii samorządu mieszkańców miejscowości, na 
terenie której zamieszkuje (przebywa) wnioskodaw-
ca. 

3. Xnformacja o lokalu (lokalach) przeznaczonym do 
wynajmu, podawana jest do publicznej wiadomości 
na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

4. Zawarcie umowy najmu lokalu powinno nastąpić 
w terminie 7 dni od daty wskazania przez Wójta 
Gminy osoby jako najemcy. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków wynajmującego 
i najemcy określa każdorazowo umowa najmu. 

§ 7 

O zamianę lokalu na inny lokal z mieszkaniowego za-
sobu gminy mogą ubiegać się w szczególności: 
1) osoby, o których mowa w § 2 pkt 2, 
2) najemcy lokali, którzy zostawiają do dyspozycji 
gminy zajmowany lokal w zamian za lokal o mniej-
szej powierzchni, 

3) najemcy lokali w budynkach stanowiących miesz-
kaniowy zasób gminy, którzy dokonują zamiany 
zajmowanych przez siebie lokal za zgodą Wójta 
Gminy. 

§ 8 

1. Osoby bliskie pozostające w opuszczonym przez 
najemcę lokalu mogą ubiegać się o najem tego loka-
lu składając stosowny wniosek według postano-
wień niniejszej uchwały. 

2. Osobą bliską jest osoba w rozumieniu art. 4 pkt 13 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
 r 261, poz. 2603). 
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§ 9 

1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego powierzch-
nia użytkowa przekracza 80 m2, może nastąpić na 
rzecz rodziny pozostającej w trudnych warunkach 
mieszkaniowych, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz 
składającej się z co najmniej 4 osób. 

2. W przypadku braku osób określonych w pkt 1, 
wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 
powyżej 80 m2 wynajmowane są za zapłatą czyn-
szu wolnego ustalonego w przetargu. 

 
 
 
 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mietków. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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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. 0-71n340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75n764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76n856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74n849-40-70. 

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. 0-71n340-62-02, 

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. 0-71n340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Xnternecie na stronie: 

http:nnwww.duw.plnndzienn.htm 
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