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UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
NR XVI/134/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie wysoyooki siawey op ai za zajękie pasa drogowego 

 Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogack publicznyck (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uckwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 
pasa drogowego dróg powiatowyck, zarządzanyck 
przez Zarząd Dróg Powiatowyck w Dzierżoniowie, na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ockroną dróg, tj. na: 
1. prowadzenie robót w pasie drogowym, 
2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infra-

struktury tecknicznej niezwiązanyck z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami rucku drogo-
wego, 

3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budow-
lanyck niezwiązanyck z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami rucku drogowego oraz re-
klam, 

4. zajęcie pasa drogowego na prawack wyłączności 
w celack innyck niż wymienione w pkt 1–3. 

§ 2 

1. Za zajęcie 1 m2 powierzckni jezdni pasa drogowego 
dróg powiatowyck w przypadkack, o któryck mo-
wa w § 1 pkt 1 i 4 uckwały, ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 
1. Przy zajęciu jezdni do 50P 

szerokości            6,00 z /m2 

2. Przy zajęciu jezdni powyżej 50P 
do całkowitego zajęcia jezdni    10,00 z /m2 

2. ztawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także 
do pasów dzielącyck, ckodników, placów, zatok 
postojowyck i autobusowyck, ścieżek rowerowyck 
i ciągów pieszyck. 

3. Do elementów pasa drogowego niewymienionyck 
w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień 
zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 4,00 zł. 

4. Do zbudowanyck, przebudowanyck i zmodernizo-
wanyck po 2000 roku elementów pasa drogowego, 
wymienionyck w ust. 1 i 2, ustala się następujące 
podwyższone stawki opłat za każdy dzień zajęcia 
1 m2 pasa drogowego: 
1. stawka za zajęcie jezdni do 20P 

szerokości wynosi         6,00z /m2 

2. stawka za zajęcie jezdni powyżej 20P 
szerokości wynosi       10,00 z /m2 

 

§ 3 

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na 
cele, o któryck mowa w § 1 pkt 2 niniejszej 
uckwały, ustala się następujące roczne stawki opła-
ty za 1 m2 powierzckni pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego: 
1) poza terenem zabudowanym      30,00 z /m2 

2) w terenie zabudowanym        80,00 z /m2 

3) na drogowym obiekcie 
inżynierskim          200,00 z /m2 

2. W przypadku umieszczania w pasie drogowym 
urządzeń wodociągowyck i kanalizacji sanitarnej 
stosuje się stawki w wysokości 50P stawek okre-
ślonyck w pkt 1, 2. 

§ 4 

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele, 
o którym mowa w § 1 pkt 3 uckwały, ustala się na-
stępujące stawki opłat za 1 m2 powierzckni: 
1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiek-

tów budowlanyck (kandlowyck, usługowyck 
i innyck) umieszczonyck w terenie zabudowanym 
i poza terenem zabudowanym – 0,50 z /m2, 

2. reklamy umieszczonej w pasie drogowym – w wy-
sokości 2,00 z /m2. 

§ 5 

Wykonanie uckwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Dzierżoniowskiego. 

§ 6 

uraci moc uckwała nr XIX/123/2004 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego. 

§ 7 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI POWIAuU 

 MATEUSZ CEGIEŁKA 
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UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 
NR XVI/140/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w  sprawie  usialenia  regulaminu  oyreolająkego  wysoyooć  siawey  oraz 
szkzegó owe warunyi przyznawania naukzykielom dodaiyów: za wys ugę lai,  
moiywakyjnego,  munykyjnego  i za  warunyi  praky  oraz  nieyióre  inne 

sy adniyi wynagrodzenia w 2008 royu 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i zportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnyck stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnyck warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w 
dniu wolnym od pracy  (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Dzierżoniowskiego uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek, 
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wy-
płacania nauczycielom poszczególnyck stopni awansu 
zawodowego: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnyck zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 2 

Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrud-
nionyck w szkołack, placówkack oświatowyck i pla-
cówkack opiekuńczo-wyckowawczyck prowadzonyck 
przez Powiat Dzierżoniowski. 

§ 3 

Ilekroć w dalszyck przepisack jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin będą-

cy przedmiotem niniejszej uckwały, 
2) usiawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmiana-
mi), 

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i zportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w spra-
wie wysokości minimalnyck stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnyck warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z później-
szymi zmianami), 

  4) organie prowadząkym szyo ę, plakówyę oowiaio-
wą – rozumie  się  przez  to  Powiat  Dzierżo-
niowski, 

  5) szyole – należy przez to rozumieć szkołę lub pla-
cówkę, dla której organem prowadzącym jest Po-
wiat Dzierżoniowski, 

  6) dyreyiorze – należy rozumieć dyrektora jednostki 
organizacyjnej, o której mowa w § 2 Regulaminu, 

  7) wikedyreyiorze – należy rozumieć wicedyrektora 
jednostki  organizacyjnej,  o której mowa w § 2 
Regulaminu, 

  8) naukzykielakh bez bliższego oyreolenia – rozumie 
się przez to nauczycieli, o któryck mowa w § 2  
Regulaminu, 

  9) wynagrodzeniu zasadnikzym naukzykiela siażysiy 
– rozumie  się  przez  to  wynagrodzenie  zasadni-
cze nauczyciela stażysty z wyższym wykształce-
niem magisterskim z przygotowaniem pedagogicz-
nym, 

10) likzbie eiaiów przelikzeniowykh – rozumie się 
przez to liczbę etatów pedagogicznyck zatwier-
dzonyck w arkuszu organizacyjnym szkoły z prze-
liczeniem godzin pracy nauczycieli niepełnozatrud-
nionyck na pełne etaty, 

11) siarookie – rozumie się przez to ztarostę Dzierżo-
niowskiego. 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 4 

Dodatek za wysługę lat uzależniony jest od okresu 
zatrudnienia. 

§ 5 

Dodatek za wysługę przyznaje:  
a) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
b) dyrektorowi – starosta,  
uwzględniając wymogi zawarte w przepisack, o któ-
ryck mowa w § 3 pkt 3 regulaminu. 
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R o z d z i a ł  III 

DOTATEK MOTYWACYJNY 

§ 6 

1. Wysokość funduszu na dodatek motywacyjny 
w szkole stanowi suma: 
a) iloczynu 3P wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela stażysty oraz ilości przeliczeniowyck 
etatów nauczycielskick, 

b) przyznanego przez starostę dodatku motywacyj-
nego dla dyrektora.  

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi, 
który posiada ocenę pracy co najmniej idobrąM lub 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną 
nie później niż rok przed przyznaniem dodatku. 

§ 7 

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyj-
nego po przepracowaniu w szkołack prowadzonyck 
przez Powiat Dzierżoniowski jednego całego po-
przedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest spełnienie, w okresie poprzedza-
jącym jego przyznanie co najmniej pięciu z wymie-
nionyck niżej kryteriów: 
  1) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły 

w środowisku między innymi poprzez organi-
zowane imprez pozaszkolnyck lub środowi-
skowyck oraz współpracę z instytucjami działa-
jącymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

  2) przygotowywanie uczniów do konkursów, 
olimpiad, zawodów bądź turniejów, 

  3) rozwiązywanie problemów wyckowawczyck 
uczniów poprzez kształtowanie postaw odpo-
wiedzialności za własną edukację, planowanie 
własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz wła-
ściwyck postaw moralnyck i społecznyck, 

  4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom 
i uzależnieniom, 

  5) aktywne i efektywne działanie na rzecz dzieci 
uzdolnionyck bądź potrzebującyck szczególnej 
opieki, 

  6) stosowanie w pracy z uczniem nowoczesnyck 
metod nauczania oraz proponowanie nowator-
skick rozwiązań i innowacji pedagogicznyck, 

  7) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczysto-
ści szkolnyck, 

  8) udział w pracack komisji egzaminacyjnyck, 
o któryck mowa w przepisack w sprawie wa-
runków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuckaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołack publicznyck, 

  9) prowadzenie nadobowiązkowyck zajęć poza-
lekcyjnyck, 

10) pełnienie wybranyck funkcji w społeczności 
szkolnej/przewodniczącego zespołu przedmio-
towego  lub  wyckowawczego,  bądź  innej 
grupy zadaniowej powołanej przez dyrektora 
szkoły lub innej osoby pełniącej funkcję kie-
rowniczą, 

11) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

12) prowadzenie zajęć otwartyck oraz podejmowa-
nie innyck form aktywności w ramack we-
wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

§ 8 

1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny 
w wysokości od 5P do 30P jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły na podstawie 
wymogów zapisanyck w rozporządzeniu oraz ni-
niejszym regulaminie.  

§ 9 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której uzupełnia etat. 

2. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szko-
le, zgodnie z art. 18 Ustawy dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został 
przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły 
poprzedniej.  

3. Nauczycielom doradcom metodycznym dodatek 
motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzy-
stej w uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego 
nentrum Poradnictwa Psyckologiczno-Pedago-
gicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżonio-
wie. 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. 

5. O przyznaniu i cofnięciu dodatku motywacyjnego 
nauczyciel powiadamiany jest przez dyrektora na 
piśmie. 

§ 10 

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 7 
ust. 2 Regulaminu, jest spełnienie następującyck 
kryteriów: 
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznyck, wyckowawczyck i opiekuńczyck 
szkoły, w tym: opracowanie arkusza organiza-
cyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, 
sprzęt, organizowanie działalności administra-
cyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapew-
nienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpo-
wiednick warunków bkp i ppoż., 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkoły, w tym w szczególności pozyskiwanie 
środków pozabudżetowyck, 

3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie prze-
glądów tecknicznyck, prace konserwacyjno-
remontowe, czystość i estetyka szkoły, 

4) prowadzenie spraw osobowyck, w tym: zatrud-
nianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, pro-
wadzenie akt osobowyck pracowników, dyspo-
nowanie funduszem świadczeń socjalnyck, dys-
cyplina pracy, 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: 
realizacja programów nauczania, ocena pracy 
nauczycieli,  opieka nad nauczycielami rozpoczy- 
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nającymi pracę w zawodzie, zackęcanie do in-
nowacji i eksperymentów, motywowanie do 
doskonalenia zawodowego i awansu, nadzoro-
wanie realizacji wewnątrzszkolnego planu do-
skonalenia nauczycieli, realizacja zaleceń 
i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

  6) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnyck i wycko-
wawczyck oraz realizacja zaleceń i wniosków 
organu prowadzącego, 

  7) kształtowanie atmosfery w pracy w szkole, 
służącej realizacji statutowyck zadań przez 
podległyck pracowników, 

  8) poszerzanie działalności pozalekcyjnej,  
  9) podejmowanie inicjatyw wpływającyck na 

podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udzia-
łu szkoły w ogólnopolskick i europejskick pro-
jektack edukacyjnyck, 

10) współpraca z organami szkoły i związkami za-
wodowymi, 

11) pozostałe obowiązki: 
a) przestrzeganie regulaminu pracy, 
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu 

problemów, 
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania 

zadań dodatkowyck (konkursy, olimpiady, 
wycieczki, samodzielne wykonywanie po-
mocy dydaktycznyck), 

e) tworzenie właściwej atmosfery mającej 
wpływ na kształtowanie się w zakładzie 
pracy zasad współżycia społecznego. 

2. Za realizację powyższyck zadań dyrektor może 
otrzymać do 86 punktów wg zastosowania nastę-
pującej skali punktowej: 
1) Umiejęinooć organizowania praky szyo y – max 

20 punyiów 
(ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 
4 punktów) 
a) określenie celów placówki, planowanie, orga-

nizowanie i przewidywanie skutków podej-
mowania decyzji, 

b) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, 
c) terminowe wykonywanie zaplanowanyck za-

dań własnyck i zleconyck przez organ pro-
wadzący, 

d) znajomość prawa oświatowego przestrzega-
nie jego zasad w działalności kierowniczej 
oraz sposób prowadzenia dokumentacji 
szkolnej, 

e) dbałość o wysoką jakość pracy szkoły. 
2) Przesirzeganie dyskypliny budżeiowej na pod-

siawie usiawy o minansakh publikznykh – max 
20 punyiów 
(ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 
5 punktów) 
a) prawidłowe i terminowe opracowanie planu 

finansowego jednostki i właściwa jego reali-
zacja, 

b) operatywność w pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowyck i prawidłowe gospodarowa-
nie nimi, 

c) racjonalizacja kosztów działalności szkoły, 
d) dbałość o powierzony majątek szkoły. 

3) Poliiyya yadrowa – max 9 punyiów  
(ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 
3 punktów) 
a) pozyskiwanie i zatrudnianie nauczycieli o wy-

sokick kwalifikacjack i innyck pracowników 
oraz prowadzenie polityki kadrowej zgodnej 
z potrzebami szkoły i obowiązującymi przepi-
sami Karty Nauczyciela  oraz  kodeksu pracy, 

b) tworzenie systemu monitorowania i moty-
wowania nauczycieli oraz pozostałyck pra-
cowników w ramack: 
– swojej działalności związanej ze sprawo-

wanym nadzorem pedagogicznym, 
– oceny ick pracy, 
– przyznawania nagród, wyróżnień i zróżni-

cowanyck dodatków zwiększającyck wy-
nagrodzenie zasadnicze, 

c) kształtowanie właściwyck stosunków mię-
dzyludzkick. 

4) Dba ooć o dosyonalenie ywalimiyakji w asnykh 
i naukzykieli – max 6 punyiów 
(ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 
3 punktów) 
a) aktualizowanie wiedzy i umiejętności w dzie-

dzinack prakseologicznej, pedagogicznej, 
prawnej, socjologicznej poprzez uczestnictwo 
w zorganizowanyck formack kształcenia, do-
kształcania  i  doskonalenia  oraz  ick  wyko-
rzystanie w pracy związanej z rozwojem 
szkoły, 

b) inspirowanie, projektowanie i organizowanie 
systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli na podstawie przeprowadzonyck 
diagnoz oraz zaplanowanyck zadań. 

5) Inikjaiywa i yreaiywnooć – max 25 punyiów  
(ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 
5 punktów) 
a) projektowanie i realizowanie pożądanyck 

zmian w zakresie dydaktyki, wyckowania, 
opieki, organizacji i wyposażenia szkoły 
(zgodnie z koncepcją rozwoju), 

b) współpraca i współdziałanie ze środowiskiem 
lokalnym, rodzicami, zakładami pracy, organi-
zacjami oraz uzyskiwanie wymiernyck efek-
tów w tym zakresie, 

c) stosowanie i doskonalenie aktywizującyck 
metod pracy, prowadzenie innowacji i ekspe-
rymentów pedagogicznyck podnoszącyck 
atrakcyjność i efektywność szkoły, 

d) aktywna działalność na rzecz rozwoju szkoły 
w zakresie współpracy międzynarodowej, 

e) aktywna i odpowiedzialna współpraca z or-
ganem prowadzącym w zakresie aplikowania 
wniosków mającyck na celu modernizację 
bazy edukacyjnej i tecknicznej szkoły. 

6) Dba ooć o warunyi praky – max 6 punyiów  
(ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 
3 punktów) 
a) estetyka obiektu i jego otoczenia, 
b) przestrzeganie przepisów BeP i przeciwpoża-

rowyck. 
3. Dodatek może otrzymać dyrektor, któremu przy-

znano minimum 44 punkty z maksymalnej ilości 
punktów. 
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4. Ustala się następujące wysokości dodatku moty-
wacyjnego w zależności od uzyskanej ilości punk-
tów: 
1) od 44 pkt do 53 pkt – od 5P do 10P wyna-

grodzenia zasadniczego, 
2) od 54 pkt do 64 pkt – od 11P do 16P wyna-

grodzenia zasadniczego, 
3) od 65 pkt do 75 pkt – od 17P do 22P wyna-

grodzenia zasadniczego, 
4) od 76 pkt do 86 pkt – od 23P do 35P wyna-

grodzenia zasadniczego. 

§ 11 

1. Dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywa-
cyjny w wysokości od 5P do 35P wynagrodzenia 
zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
szkoły oraz okres jego przyznania ustala starosta. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

4. ztarosta, ustalając stawkę dodatku motywacyjnego 
dla dyrektora, może uwzględnić także inne kryteria 
niż wymienione w § 10 ust. 1 i 2, w szczególności 
uwzględniając:  
1) opinie dotyczące pracy dyrektora, zgłoszone 

przez organ nadzoru pedagogicznego, 
2) sposób realizacji zarządzeń lub decyzji organu 

prowadzącego, 
3) uzasadniony wniosek pracowników szkoły lub 

rodziców, 

4) stwierdzenie, po kontroli przeprowadzonej przez 
organ prowadzący, uckybień w pracy dyrektora 
lub szkoły, 

5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podległyck 
mu pracowników dyscypliny pracy. 

5. Decyzję o przyznaniu lub zmianie wysokości dodat-
ku motywacyjnego przekazuje się dyrektorowi na 
piśmie. 

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 12 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora uzależ-
niona jest od liczby oddziałów w szkole, warunków 
organizacyjnyck szkoły, złożoności zadań wynikają-
cyck z funkcji kierowniczej i liczby stanowisk kie-
rowniczyck. 

3. ztawka dodatku funkcyjnego nie jest kwotą uzna-
niową, lecz jest pockodną czynników wymienio-
nyck w ust. 2.  

§ 13 

Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły obli-
czana jest jako wskaźnik procentowy od zasadniczego 
wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem 
zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicz-
nym, wg tabeli: 

 
 

Wysokość P zasadniczego 
wynagrodzenia nauczyciela 

mianowanego 
Lp. uypy szkół (placówek), stanowiska kierownicze 

od do 
  1. zzkoły (zespoły szkół) wszystkick typów: 

a) dyrektor szkoły: 
– liczącej od 9 do 16 oddziałów, 
– liczącej od 17 do 25 oddziałów, 
– liczącej powyżej 25 oddziałów, 

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), 
c) kierownik szkolenia praktycznego 

 
 

20P 
25P 
30P 
10P 
10P 

 
 

30P 
45P 
50P 
30P 
20P 

  2. zpecjalne ośrodki szkolno-wyckowawcze 
a) dyrektor  
b) wicedyrektor, wicedyrektor ds. opieki i wyckowania, kie-

rownik warsztatu szkolnego  

 
20P 
10P 
  8P 

 
30P 
20P 
20P 

  3. Internaty  
a) kierownik internatu 

 
  7P 

 
15P 

  4. Powiatowe nentrum Poradnictwa Psyckologiczno-
Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego:  
a) dyrektor  
b) kierownik filii poradni  
c) kierownik filii biblioteki  

 
 

15P 
  5P 
  5P 

 
 

25P 
15P 
15P 

  5. Powiatowe nentrum Kształcenia Praktycznego  
a) dyrektor 

 
15P 

 
25P 
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§ 14 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-

kości 50,00 zł za: nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela, 
opracowanie projektu oceny dorobku zawodo-
wego nauczyciela odbywającego staż; 

2) powierzenia wyckowawstwa klasy, w wysoko-
ści od 50,00 do 80,00 zł za: planowanie 
i organizowanie różnyck form życia zespołowe-
go, działania integracyjne, planową i systema-
tyczną realizację programu wyckowawczego 
placówki oświatowej, współpracę z rodzicami, 
opiekę nad uczniami i wyckowankami wymaga-
jącymi pomocy; 

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego 
lub nauczyciela konsultanta, w wysokości – 
270,00 zł. 

2. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu przez 
niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek  wypłaca-
ny jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 
1/30 stawki dodatku nauczyciela opiekuna przez 
liczbę dni sprawowania tej funkcji. 

3. Dodatki  przyznawane  są  na  okres  pełnienia 
funkcji. 

§ 15 

1. Dodatek funkcyjny przyznaje: 
a) dyrektorowi szkoły – ztarosta, 
b) wicedyrektorowi – dyrektor szkoły, 
c) nauczycielom pełniącym inne stanowiska kie-

rownicze – dyrektor szkoły.  
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów placówek 

określa – co do zasady i  wysokości – dyrektor 
szkoły,  z tym  że  wysokość  dodatku  nie  może 
przekroczyć 65P dodatku przyznanego dyrektoro-
wi. 

3. Dodatek funkcyjny dla innyck stanowisk kierowni-
czyck w szkole określa – co do zasady i wysokości 
– dyrektor szkoły, z tym, że ick wysokość nie może 
przekroczyć 40P dodatku funkcyjnego przyznane-
go dyrektorowi. 

4. Uwzględniając złożoność zadań wynikającyck 
z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły, 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne 
w jakick funkcjonuje szkoła, ztarosta może zwięk-
szyć ustaloną w § 13 wysokość dodatku funkcyj-
nego o 10P. 

§ 16 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. 

2. Nauczyciel, 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  odwoła-
nie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

R o z d z i a ł  V 

DODATKI  ZA WARUNKI PRACY 

§ 17 

Nauczycielom pracującym w warunkack trudnyck lub 
uciążliwyck dla zdrowia przysługuje z tego tytułu do-
datek za warunki pracy na zasadack określonyck 
w niniejszym regulaminie.  

§ 18 

1. Nauczycielom i wyckowawcom przysługują dodatki 
za trudne warunki pracy: 
1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu 

w szkołack przysposabiającyck do pracy zawo-
dowej – w wysokości 6% wynagrodzenia za-
sadnikzego, 

2) nauczycielom poradni psyckologiczno-pedago-
gicznyck i poradni specjalistycznyck – w wyso-
kości 6% wynagrodzenia zasadnikzego, 

3) nauczycielom i wyckowawcom szkół (klas) spe-
cjalnyck oraz prowadzącym indywidualne na-
uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego, nauczycielom prowadzącym za-
jęcia rewalidacyjno-wyckowawcze z dziećmi 
i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim – 
w wysokości 13% wynagrodzenia zasadnikze-
go, 

4) wyckowawcom specjalnyck ośrodków szkolno-
wyckowawczyck zapewniającyck całodobową 
opiekę w ciągu całego roku kalendarzowego – 
w wysokości 18% wynagrodzenia zasadnikze-
go, 

5) wyckowawcom placówek opiekuńczo-wyck- 
wawczyck, socjalizacyjnyck i interwencyjnyck – 
w wysokości 16% wynagrodzenia zasadnikze-
go. 

2. Dodatki za trudne warunki pracy, o któryck mowa 
w ust. 1 pkt. 3 i 4, przysługują również odpowied-
nio: 
1) nauczycielom szkół, wyckowawcom internatów 

i świetlic niebędącyck specjalnymi, którzy pro-
wadzą zajęcia w klasack lub grupack specjal-
nyck zorganizowanyck w tyck szkołack, interna-
tack lub świetlicack, 

2) nauczycielom szkół niebędącyck specjalnymi, 
którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci 
zakwalifikowanyck do kształcenia specjalnego. 

§ 19 

1. Wykaz prac wykonywanyck przez nauczycieli 
w warunkack uciążliwyck określa § 9 rozporządze-
nia. 

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

nyck w § 18 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 z dziećmi i mło-
dzieżą, któryck rodzaj i stopień niepełnospraw-
ności określony w § 2 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki zpołecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełno-
sprawności u osób w wieku do 16 roku życia 
(Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność 
sprawowania stałej opieki lub udzielania pomo-
cy, oraz prowadzonyck z dziećmi i młodzieżą 
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powyżej 16 roku życia, u któryck wystąpiło na-
ruszenie sprawności organizmu z przyczyn, 
o któryck mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki zpołecznej z dnia 15 lip-
ca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 
Nr 139, poz. 1328) – w wysokości 8% wyna-
grodzenia zasadnikzego, 

2) za prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół 
(klas) specjalnyck w klasie lub grupie wycko-
wawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu 
lekkim, w któryck znajduje się co najmniej jedno 
dziecko z niepełnosprawnością, o której mowa 
w pkt. 1, a w przypadku, gdy w takiej klasie lub 
grupie wyckowawczej znajduje się dziecko upo-
śledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydak-
tyczne prowadzone są według odrębnego pro-
gramu nauczania obowiązującego w tego typu 
szkole specjalnej, a zajęcia wyckowawcze we-
dług odrębnego programu wyckowawczego 
opracowanego przez wyckowawcę – w wyso-
kości 8% wynagrodzenia zasadnikzego. 

§ 20 

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 warunkack trudnyck 
lub uciążliwyck cały obowiązujący go wymiar go-
dzin zajęć. 

3. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, 
jeżeli nauczyciel: 
a) realizuje w warunkack trudnyck lub uciążliwyck 

tylko część obowiązującego go wymiaru godzin 
zajęć, 

b) 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. Dodatek za warunki pracy ustala: 
a) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
b) dyrektorowi szkoły – ztarosta.  

R o z d z i a ł  VI 

GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA 
DORAŹNE 

§ 21 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się, gdy faktyczna liczba przepracowanyck 
w danym tygodniu godzin dydaktycznyck przekra-
cza tygodniowe pensum nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za trudne warunki pracy 
oraz warunki uciążliwe, jeżeli praca w godzinack 
ponadwymiarowyck odbywa się w takick warun-
kack) przez miesięczną liczbę godzin obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznyck, wyckowawczyck lub opiekuń-
czyck. 

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

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczy-
cielem, o którym mowa w art. 42 ust. 5b Ustawy, 
przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z przy-
dzielonyck w planie organizacyjnym godzin zajęć 
następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że 
za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu 
na wymiar zrealizowanyck zajęć, przysługuje na-
uczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego 
za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
określony w art. 42 ust. 3 Ustawy, a także za 
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymia-
rowe. 

5. Przy rozliczeniu godzin ponadwymiarowyck w ty-
godniack, w któryck przypadają dni ustawowo 
wolne od pracy, oraz dni wolne wynikające z orga-
nizacji roku szkolnego, określonej przez MEN, za 
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiaro-
wyck przyjmuje się obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć danego nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru za każdy dzień, przy czym liczba godzin 
ponadwymiarowyck, za które przysługuje w takim 
tygodniu wynagrodzenie, nie może być większa niż 
liczba godzin ponadwymiarowyck przydzielonyck 
nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły. 
W taki sam sposób rozlicza się godziny ponadwy-
miarowe nauczycieli korzystającyck z urlopów oko-
licznościowyck. 

R o z d z i a ł  VII 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 22 

1. Nauczyciele  mogą otrzymywać nagrody ze spe-
cjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydak-
tyczno-wyckowawcze. 

2. W budżecie organu prowadzącego tworzy się spe-
cjalny fundusz nagród w wysokości 1P planowa-
nyck rocznyck wynagrodzeń osobowyck z przezna-
czeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego 
i dyrektorów, z czego: 
1) 70P środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektorów, 
2) 30P środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzącego. 
3. Nagroda z funduszu przeznaczona na nagrody or-

ganu prowadzącego nosi nazwę iNagrody ztarosty 
DzierżoniowskiegoM i jest przyznawana przez staro-
stę. 

4. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody 
dyrektorów szkół nosi nazwę iNagroda DyrektoraM 
i jest przyznawana przez dyrektora szkoły. 

5. Nagrody dla nauczycieli określone w § 23 ust. 1 i 2 
są przyznawane w terminie do dnia 14 października 
każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionyck przypadkack może 
być przyznana w innym terminie. 

6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w teczce akt osobowyck. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 72 –  5046  – Poz. 880 

§ 23 

1. „Nagroda Siarosiy Dzierżoniowsyiego” przyznawa-
na jesi dyreyiorom szyó  oraz szkzególnie wyróżnia-
jąkym się naukzykielom na wniosey: 
a) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
b) Wydziału Edukacji i Kultury ztarostwa Powiato-

wego w Dzierżoniowie, 
c) Dyrektora zzkoły dla nauczycieli zatrudnionyck 

w szkole, 
d) Dyrektora Powiatowego nentrum Poradnictwa 

Psyckologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Edukacyjnego w Dzierżoniowie dla nauczycieli  
doradców metodycznyck, 

e) zakładowej organizacji związkowej. 
2. „Nagroda Dyreyiora” przyznawana jesi  naukzykie-

lom zairudnionym w szyole na wniosey: 
a) Rady zzkoły, 
b) Rady Rodziców, 
c) Rady Pedagogicznej, 
d) Dyrektora Powiatowego nentrum Poradnictwa 

Psyckologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Edukacyjnego w Dzierżoniowie dla nauczycieli   
doradców metodycznyck, 

e) Wicedyrektora zzkoły, 
f) zakładowej organizacji związkowej działającej na 

terenie szkoły. 
3. Wnioski o nagrody, o któryck jest mowa w § 22 

ust. 3 i 4, należy składać do właściwego organu 
w terminie do 15 września każdego roku. 

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

zawodowego, 
4) staż pracy pedagogicznej, 
5) nazwę szkoły, 
6) zajmowane stanowisko, 
7) otrzymane dotyckczas nagrody, 
8) ocenę pracy pedagogicznej, 
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić infor-

macje o dorobku zawodowym i osiągnięciack 
w ostatnick latack, po otrzymaniu ostatniej na-
grody. 

§ 24 

1. Nagrody, o yiórykh mowa w § 22 usi. 3, mogą być 
przyznane naukzykielowi, yióremu powierzono sia-
nowisyo dyreyiora szyo y, yióry przeprakowa  na 
iym sianowisyu ko najmniej roy oraz spe nia nasię-
pująke yryieria: 
1) bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizuje po-

litykę oświatową określoną przez organ prowa-
dzący, 

2) prawidłowo dysponuje środkami określonymi 
w planie finansowym szkoły oraz pozyskuje 
środki pozabudżetowe, 

3) stwarza warunki karmonijnego rozwoju uczniów, 
a uczniowie szkoły osiągają znaczące wyniki 
i postępy w olimpiadack, konkursack, zawo-
dack, przeglądack i festiwalack, 

4) prawidłowo realizuje zadania kierownika zakładu 
pracy w zakresie zatrudniania kadry pedagogicz- 

nej o wysokick kwalifikacjack oraz innyck pra-
cowników szkoły, 

  5) prawidłowo organizuje i realizuje zadania wyni-
kające z zatwierdzonego przez organ prowa-
dzący arkusza organizacyjnego szkoły na dany 
rok szkolny, 

  6) prowadzi w szkole działalność mającą na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej oraz tworzy system pomocy 
uczniom mającym trudności w nauce, 

  7) inspiruje w szkole działania w zakresie współ-
pracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, pozy-
skując jednocześnie sponsorów i przyjaciół 
szkoły, 

  8) osiąga znaczące wyniki w promocji szkoły, 
  9) prawidłowo organizuje doskonalenie zawodowe 

nauczycieli (w tym wewnątrzszkolne doskona-
lenie nauczycieli) oraz tworzy system efektyw-
nego nadzoru pedagogicznego, 

10) wpływa stymulująco na kształtowanie w zakła-
dzie pracy zasad współżycia społecznego. 

2. Nagrody, o yiórykh mowa w § 22 usi. 4, mogą być 
przyznane naukzykielowi, yióry przeprakowa  
w szyole ko najmniej roy oraz spe nia odpowiednio, 
ko najmniej 5 z nasiępująkykh yryieriów: 
1) w zayresie praky dydayiykzno-wykhowawkzej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianack i egzaminack 
uczniów, przeprowadzanyck przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskick metod nauczania 
i wyckowania, opracowywania autorskick 
programów i publikacji, 

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi, potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału 
w zawodack II stopnia (okręgowyck) lub 
III stopnia (centralnyck) ogólnopolskick olim-
piad przedmiotowyck, zajęciem przez 
uczniów (zespół uczniów) l–III miejsca w 
konkursack, zawodack, przeglądack i festi-
walack powiatowyck wojewódzkick i ogól-
nopolskick, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe,  

f) prowadzi znaczącą działalność wyckowaw-
czą w klasie, szkole lub placówce przez or-
ganizowanie wycieczek, udział uczniów 
w spektaklack teatralnyck, koncertack, wy-
stawack i spotkaniack, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

k) prawidłowo organizuje i prowadzi letni 
lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzie-
ży, 

2) w zayresie praky opieyuńkzej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

ckowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pockodzącym z rodzin 
ubogick lub patologicznyck, 
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b) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkokolizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 
z jednostkami systemu ockrony zdrowia, po-
licją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 
placówki, rozwija formy współdziałania szko-
ły lub placówki z rodzicami, 

3) w zayresie dzia alnooki pozaszyolnej, polegająkej 
na: 
a) udziale w zorganizowanyck formack dosko-

nalenia zawodowego, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-

wodowej nauczycieli podejmującyck pracę 
w zawodzie nauczyciela, 

c) wzorowo realizuje zadania nauczyciela dorad-
cy metodycznego lub konsultanta. 

3. Nauczyciele wymienieni w ust. 1 i 2 typowani do 
nagrody muszą posiadać wyróżniającą ocenę pracy 
z okresu ostatnick 5 lat przed otrzymaniem nagrody 
lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego 
z okresu ostatniego roku. 

§ 25 

1. Nagroda, o której mowa w § 22 ust. 3, nie może 
być niższa niż średnie wynagrodzenie nauczyciela 
stażysty. 

2. Nagroda, o której mowa w § 22 ust. 4, nie może 
być niższa niż 20P średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty. 

R o z d z i a ł  VIII 

POSTANOWIENIA KOECOWE 

§ 26 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wy-
ckowawstwo klasy w szkole, który przysługuje 
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

2. Nauczycielowi, który nie osiąga średniego wyna-
grodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 i 4 
Ustawy, dyrektor powinien w pierwszej kolejności 
przydzielić godziny zastępstw doraźnyck. 

3. W szkołack, w któryck nauczyciele stażyści nie 
osiągają średniego wynagrodzenia, dyrektor powi-
nien zagwarantować przydzielenie miesięcznie nie-
zbędnego minimum godzin ponadwymiarowyck lub 
godzin zastępstw doraźnyck. 

§ 27 

Wykonanie uckwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 28 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. 
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UCHWAŁA RADY POWIATU LEGNICKIEGO 
NR XIV/73/2008 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w  sprawie  zasad  munykjonowania  sio ówyi  szyolnej  w  Powiaiowym 
Zespole  Szyó   w  Chojnowie  oraz  odp ainooki  za posi yi przygoiowywane 

w iej sio ówke 

 Na podstawie art. 67a w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) uckwala 
się, co następuje: 

 
§ 1 

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 
w ramack posiadanej bazy, w Powiatowym Zespole 
zzkół  w nkojnowie  prowadzona  jest  stołówka 
szkolna. 

§ 2 

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz 
inne osoby. 

§ 3 

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 
odpłatne. 

2. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołów-
ce wynosi: 
– 3,80 zł za obiad, 
– 3,60 zł za śniadanie. 

3. Nauczyciele i inne osoby płacą cenę w wysokości 
8,0 zł za obiad. 
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§ 4 

Korzystający z posiłków wpłacają należność za dany 
miesiąc, u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły: 
– do 10. dnia tego miesiąca (uczniowie), 
– do 30. dnia tego miesiąca inne osoby. 

§ 5 

1. Korzystający z posiłków ma prawo zgłoszenia swo-
jej nieobecności w dniu poprzedzającym nieobec-
ność lub w pierwszym dniu nieobecności do godz. 
8.00 rano, jeśli ckce skorzystać z częściowego 
zwrotu wniesionej opłaty. 

2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1, 
stanowi iloczyn opłaty lub ceny jednego posiłku 
i liczby dni niekorzystania z posiłków przez stołują-
cego się. 

3. Zwrotu opłat i cen za niewykorzystany obiad 
w danym miesiącu dokonuje się na pisemny wnio-
sek rodziców (opiekunów prawnyck) lub innyck 
osób stołującyck się, w następnym miesiącu rozli-
czeniowym w formie odpisu z należności za posi-

łek, jeżeli został spełniony warunek określony 
w ust. 1. 

4. W przypadku szczególnej trudnej sytuacji material-
nej rodziny lub szczególnie uzasadnionyck przypad-
kack losowyck organ prowadzący może zwolnić 
ucznia całkowicie lub częściowo z opłat za posiłki. 

§ 6 

Wykonanie uckwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Legnickiego. 

§ 7 

Uckwała wckodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI 
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 ANDRZEJ ROKITNICKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 
NR XV/80/2008 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie  usialenia  regulaminu  oyreolająkego  na roy 2008 wysoyooć 
siawey i szkzegó owe warunyi przyznawania dodaiyów: za wys ugę lai, 
moiywakyjnego,  munykyjnego,  za warunyi praky,  szkzegó owy sposób 
oblikzania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnykh 
zasiępsiw, a iayże wysoyooć naukzykielsyiego dodaiyu mieszyaniowego 
oraz szkzegó owe zasady jego przyznawania i wyp akania dla naukzykieli 
zairudnionykh w szyo akh i plakówyakh, dla yiórykh organem prowadząkym 

jesi Powiai Ząbyowikyi 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i zportu z dnia  31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnyck sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnyck warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. 
zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

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

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

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

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 2 

Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrud-
nionyck w szkołack i placówkack oświatowyck pro-
wadzonyck przez Powiat Ząbkowicki.  
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§ 3 

Ilekroć w dalszyck przepisack bez bliższego określenia 
jest mowa o: 
1) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regula-

min, 
2) Karkie Naukzykiela – rozumie się przez to ustawę 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i zportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnyck stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnyck warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), 

4) organie prowadząkym szyo ę, plakówyę oowiaiową 
– rozumie się przez to Powiat Ząbkowicki, 

5) szyole – należy przez to rozumieć szkołę lub pla-
cówkę, dla której organem prowadzącym jest Po-
wiat Ząbkowicki, 

6) naukzykielakh bez bliższego oyreolenia – należy 
przez to rozumieć nauczycieli, dyrektorów, wycko-
wawców i innyck pracowników pedagogicznyck, 
zatrudnionyck w szkołack i placówkack wymienio-
nyck w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa 
w § 3 pkt 2. 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 4 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

2. zzczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnie-
nia oraz innyck okresów uprawniającyck do dodat-
ku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia, 
o którym mowa w § 3 pkt 3. 

§ 5 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także za okres urlopu dla pora-
towania zdrowia oraz za dni nieobecności w pracy, 
za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpiecze-
nia społecznego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-16/114/08 
z dnia 5 marca 2008 r. stwierdzono nieważność 
§ 5 ust. 1). 

2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokość tego dodatku określa: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi  – Zarząd Powiatu Ząbkowickiego. 

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się zgodnie 
z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go 

szkole, jeżeli nauczyciel wyróżnił się szczególnymi 
osiągnięciami dydaktycznymi, wyckowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej 
pracy, a w szczególności: 
  1) przygotowywał  uczniów do udziału w konkur-

sack przedmiotowyck, zawodack lub innyck 
formack reprezentowania szkoły, 

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

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

tkania z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne 
itp., 

  6) organizował imprezy o zasięgu powiatowym, 
  7) brał czynny udział w spotkaniack metodycz-

nyck, współpracował z doradcą metodycznym 
oraz zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzy-
stywał w codziennej pracy, 

  8) realizował projekty dydaktyczno-
wyckowawcze, 

  9) diagnozował i analizował efekty własnej pracy 
i ick wyniki uwzględniał we własnym planie 
rozwoju bądź dalszej pracy, 

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

11) aktywnie realizował zadania statutowe szkoły, 
12) uczestniczył w pracack komisji opracowującej 

dokumentację dotyczącą pracy szkoły (statut, 
wewnątrzszkolny system oceniania, program 
wyckowawczy szkoły, inne), 

13) uczestniczył w pracack 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, 

14) uczestniczył  w  pracack  komisji  rekrutacyjno-
-kwalifikacyjnej, 

15) realizował zadania i podejmował inicjatywy 
istotnie zwiększające udział i rolę szkoły w śro-
dowisku lokalnym. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi szkoły, placówki: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 

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

wzbogacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowyck 

oraz umiejętność ick właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

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

2) sprawność organizacyjną w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplinę pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
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b) podejmowanie działań motywującyck na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowyck, 

c) politykę kadrową, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowyck, 
e) współpracę z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
f) podejmowanie innyck działań mającyck na 

celu promowanie szkoły; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycko-

wawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali regionu, woje-
wództwa, kraju, 

b) poszerzenie oferty szkoły poprzez wprowa-
dzenie programów autorskick, innowacji 
i eksperymentów pedagogicznyck oraz in-
nyck rozwiązań metodycznyck, 

c) dbanie o klimat wyckowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnyck problemów 
wyckowawczyck, podejmowanie efektyw-
nyck działań profilaktycznyck zapobiegają-
cyck zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjającyck rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości  
uczniów, 

e) obecność szkoły w środowisku lokalnym, 
udział w imprezack, konkursack i przeglądack 
organizowanyck przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywną współpracę z Radą zzkoły 
i zamorządem Uczniowskim. 

§ 7 

Wysokość środków finansowyck przeznaczonyck na 
dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, 
wynosi procentowo w odniesieniu do stawki osobiste-
go zaszeregowania nauczycieli: 
1) 5P dla nauczycieli, 
2) do 30P dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierow-

ników warsztatów, kierowników internatów, kie-
rowników szkolenia praktycznego. 

§ 8 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego z uwzględnie-
niem poziomu spełniania warunków, o któryck 
mowa w § 6 ust. 1, dla nauczycieli i nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko wymienione w § 7 
pkt 2 ustala dyrektor szkoły. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego z uwzględnie-
niem poziomu spełniania kryteriów, o któryck mo-
wa w § 6 ust. 2, dla dyrektorów szkół, ustala Za-
rząd Powiatu Ząbkowickiego. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli może wyno-
sić do 20P wynagrodzenia zasadniczego, a dla na-
uczycieli zajmującyck stanowiska wymienione 
w § 7 pkt 2 do 50P wynagrodzenia zasadniczego. 

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

§ 9 

Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas niereali-
zowania przez nauczyciela i nauczyciela, któremu po-
wierzono stanowisko kierownicze godzin dydaktycz-

nyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck z powodu 
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania 
zdrowia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego NK.II.0911-16/114/08 z dnia 5 marca 
2008 r. stwierdzono nieważność § 9). 

§ 10 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której nauczyciel uzupełnia etat. 

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i art. 19 Karty Nauczyciela, dodatek moty-
wacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczy-
ciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrek-
tora szkoły poprzedniej. 

3. Dodatek motywacyjny wypłaca się zgodnie 
z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 11 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w poniższej tabeli: 

 

Lp. ztanowisko 

Procent 
miesięcznego 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

dyrektora 

1. 
Dyrektor szkoły liczącej do 15 
oddziałów 

20 – 50 

2. 
Dyrektor szkoły liczącej od 16 do 
24 oddziałów 

30 – 60 

3. 
Dyrektor szkoły liczącej od 25 do 
34 oddziałów 

40 – 70 

4. 
Dyrektor szkoły liczącej 35 
i więcej oddziałów 

50 – 80 

5. 

Dyrektor zpecjalnego Ośrodka 
zzkolno-Wyckowawczego, 
Zespołu zzkół zpecjalnyck, Domu 
Wczasów Dziecięcyck, Powiato-
wego  nentrum  Poradnictwa 
Psyckologiczno-Pedagogicznego 
i Doskonalenia Nauczycieli 

20 – 50 

 
2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, kierowni-

ków warsztatów, kierowników internatów, kierow-
ników szkolenia praktycznego, wynosi od 30% do 
70% dodaiyu przyznanego dyreyiorowi. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie.  

4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi 
z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysoko-

ści 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela, któremu powierzono pełnie-
nie tej funkcji, za każdą osobę powierzoną da-
nemu nauczycielowi, 
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2) powierzenia wyckowawstwa klasy w wysokości 
4% miesięcznie, wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego z wykształceniem 
magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, 
za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu 
pracy  nauczyciela, 

3) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub 
nauczyciela konsultanta w wysokości od 5% do 
10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela. Dodatek wypłaca się w proporcjo-
nalnej wysokości w przypadku, gdy funkcja peł-
niona jest w niepełnym wymiarze zajęć. 

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicack sta-
wek określonyck tabelą, ustala dla dyrektorów Za-
rząd Powiatu Ząbkowickiego, a dla wicedyrektorów 
oraz innyck nauczycieli uprawnionyck dyrektor 
szkoły, uwzględniając między innymi wielkość szko-
ły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wy-
nikającyck z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk 
kierowniczyck w szkole, liczbę uczniów i oddzia-
łów, warunki pracy szkoły, warunki lokalowe, śro-
dowiskowe i społeczne, w jakick szkoła funkcjonu-
je. 

§ 12 

1. W razie zbiegu tytułów do dwóck lub więcej dodat-
ków funkcyjnyck określonyck w § 11 ust. 1 i 2 
przysługuje dodatek wyższy. 

2. Nauczyciel, 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. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresack za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innyck powodów obowiązków, do któryck jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-16/ 
/114/08 z dnia 5 marca 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 12 ust. 3). 

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrekto-
rowi) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po jednym miesiącu zastępstwa. 

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się zgodnie z art. 39 
ust. 3 Karty Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 13 

1. Nauczycielom pracującym w trudnyck i uciążliwyck 
dla zdrowia warunkack przysługuje z tego tytułu 
dodatek za warunki pracy. 

2. Za pracę w trudnyck warunkack przysługuje doda-
tek liczony od wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, w wysokości: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznyck w szkołack 
(klasack) przysposabiającyck do pracy zawodo-
wej – do 5%, 

2) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wyckowaw-
czyck z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umy-
słowo w stopniu głębokim – do 20%, 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznyck i wyckowaw-
czyck w szkołack specjalnyck oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego – do 20%, 

4) prowadzenie zajęć wyckowawczyck w specjal-
nyck ośrodkack szkolno-wyckowawczyck – do 
30P, 

5) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyckowaw-
czyck w Domu Wczasów Dziecięcyck – do 
15%, 

6) za prowadzenie badań psyckologicznyck, peda-
gogicznyck i logopedycznyck oraz udzielanie 
pomocy psyckologiczno-pedagogicznej w porad-
niack psyckologiczno-pedagogicznyck – do 
10%. 

§ 14 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911-16/114/08 z dnia 5 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 14 ust. 1). 

2. Dodatek za trudne warunki pracy, określony 
w § 13 ust. 2, wypłaca się w całości, jeżeli na-
uczyciel realizuje w takick warunkack cały obowią-
zujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy na-
uczyciel, któremu powierzono stanowisko kierow-
nicze, realizuje w tyck warunkack obowiązujący go 
wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjo-
nalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnyck 
warunkack tylko część obowiązującego wymiaru 
lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze 
zajęć. 

§ 15 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje: 
1) za prowadzenie zajęć określonyck w § 9 rozpo-

rządzenia, o którym mowa w § 3 pkt 3, w wy-
sokości – do 10% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, 

2) za prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół 
(klas) specjalnyck w klasie lub grupie wycko-
wawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu 
lekkim, w któryck znajduje się co najmniej jedno 
dziecko ze stanem ckorobowym, określonym 
w § 9 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa 
w § 3 pkt 3, a w przypadku gdy w takiej klasie 
lub grupie wyckowawczej znajduje się dziecko 
upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia 
dydaktyczne prowadzone są według odrębnego 
programu nauczania obowiązującego w tego ty-
pu szkole specjalnej, a zajęcia wyckowawcze 
według odrębnego programu wyckowawczego 
opracowanego przez wyckowawcę, przysługuje 
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dodatek za uciążliwe warunki pracy niezależnie 
od pobieranego dodatku za trudne warunki pracy 
– do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
i wypłaca się na zasadack określonyck w § 14. 

§ 16 

1. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje 
prawo do dodatku z każdego tytułu. 

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się zgodnie 
z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 17 

Wysokość dodatku za trudne i uciążliwe warunki pra-
cy, w granicack stawek określonyck w § 13 ust. 2 
i w § 15 ust. 1 ustala dla dyrektorów Zarząd Powiatu 
Ząbkowickiego, a dla nauczycieli uprawnionyck dyrek-
tor szkoły.  

R o z d z i a ł  VI 

SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA 
GODZINY    PONADWYMIAROWE    I   ZA   GODZINY 

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 18 

1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć dydaktycznyck, wyckowawczyck lub opiekuń-
czyck. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za wa-
runki pracy. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkack uprawniającyck do do-
datku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznyck, wyckowawczyck lub 
opiekuńczyck realizowanyck w ramack godzin po-
nadwymiarowyck nauczyciela. 

4. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa 
w ust. 1, oblicza się, mnożąc tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin przez wskaźnik 4,16 z za-
okrągleniem do pełnyck 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. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się zgodnie z art. 39 ust. 4 Karty Nauczycie-
la. 

§ 19 

1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa, za którą 
przysługuje wynagrodzenie, należy rozumieć przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-

nyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć dydaktycznyck, wyckowawczyck lub opiekuń-
czyck, której realizacja następuje w zastępstwie za 
nieobecnego nauczyciela. 

2. Do wynagrodzenia za godziny doraźnyck zastępstw 
stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 2, 3, 4 
i 5 niniejszej uckwały. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnyck zastępstw przysługuje za godziny 
faktycznie zrealizowane. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-16/ 
/114/08 z dnia 5 marca 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 19 ust. 3). 

R o z d z i a ł  VII 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 20 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w Zespole zzkół Ponadgimnazjal-
nyck w Kamieńcu Ząbkowickim, Zespole zzkół 
zpecjalnyck w Opolnicy i w Domu Wczasów Dzie-
cięcyck w Bardzie i posiadającemu kwalifikacje 
wymagane  do  zajmowania  stanowiska  nauczy-
ciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszka-
niowy. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od liczby osób w rodzinie uprawnione-
go nauczyciela i wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2P, 
2) przy dwóck osoback w rodzinie – 3P, 
3) przy trzeck osoback w rodzinie – 4P 
4) przy cztereck i więcej osoback w rodzinie – 5P 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela sta-
żysty z wykształceniem magisterskim i przygoto-
waniem pedagogicznym. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jącyck:  
1) współmałżonka,  
2) rodziców nauczyciela  pozostającyck na jego 

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

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

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

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dockodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o któryck mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 
dyrektora  szkoły,  a  dyrektor  szkoły  otrzymujący 
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dodatek – Zarząd Powiatu Ząbkowickiego. W przy-
padku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub Za-
rządu Powiatu Ząbkowickiego o zmianie liczby 
członków rodziny, nienależnie pobrane przez na-
uczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi 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. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek  nauczyciela,  a w przypadku nauczy-
cieli, o któryck mowa w ust. 4, na ick wspólny 
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 
szkoły, a dyrektorowi – Zarząd Powiatu Ząbkowic-
kiego. 

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

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy,  a także w okre-
sack: 
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 wyckowawczego przewi-
dzianego w odrębnyck przepisack. 

9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zgodnie 
z art. 39 ust.4 Karty Nauczyciela. 

 

R o z d z i a ł  VIII 

NAGRODY 

§ 21 

uryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 
szkół określa odrębna uckwała, zgodnie z art. 49 Karty 
Nauczyciela. 

R o z d z i a ł  IX 

PRZEPISY KOECOWE 

§ 22 

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świad-
czeń, o któryck mowa w § 1, stanowiącyck skład-
niki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w pla-
nack finansowyck poszczególnyck szkół i placó-
wek. 

2. Łączna wysokość wypłacanyck świadczeń, o któ-
ryck mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty 
przeznaczonej na te cele w planack finansowyck, 
o któryck mowa w ust. 1, bez ick zmiany. 

§ 23 

W sprawack nieuregulowanyck niniejszą uckwałą za-
stosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy prawa pracy. 

§ 24 

Wykonanie uckwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Ząbkowickiego. 

§ 25 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI RADI 

 JULIUSZ LIPSKI 
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO 
NR XIX/139/2008 

z dnia 11 lutego 2008 r. 

w  sprawie   po ąkzenia   Samodzielnego   Publikznego   Zespo u  Opieyi 
Zdrowoinej   w   Zgorzelku    z   Wojewódzyim    Szpiialem   dla   Nerwowo 

i Psykhikznie Chorykh im. dr Mikha a Marzyńsyiego w Sieniawke 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. iiM ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36, 38, 43k ust. 1 pkt 1 oraz 53a ust. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładack opieki zdrowotnej (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Powiatu Zgorzelec-
kiego uckwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Łączy się zamodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu z siedzibą w Zgorzelcu 
przy ul. Lubańskiej 11/12, wpisany do Krajowego 
Rejestru ządowego prowadzonego przez ząd Rejo-
nowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospo-
darczy KRz pod numerem 0000036788, zwany da-
lej zakładem przejmującym, z Wojewódzkim zzpita-
lem dla Nerwowo i Psyckicznie nkoryck 
im. dr. Mickała Marzyńskiego z siedzibą w zieniaw-
ce przy ul. Rolniczej 25, wpisanym do Krajowego 
Rejestru ządowego prowadzonego przez ząd Rejo-
nowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospo-
darczy KRz pod numerem 0000026463, zwanym 
dalej zakładem przejmowanym. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje 
z dniem 1 lipca 2008 roku. 

3. Połączenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się 
poprzez przeniesienie mienia zakładu przejmowane-
go na zakład przejmujący na zasadack określonyck 
w § 5 ust. 1 uckwały. 

§ 2 

Uprawnienia i obowiązki podmiotu, który utworzył 
zakład, przejmuje Powiat Zgorzelecki. 

§ 3 

1. Połączenie zakładów nie skutkuje ograniczeniem 
dostępności, warunków udzielania i jakości świad-
czeń zdrowotnyck. 

2. Z dniem połączenia zmienia się zakres świadczeń 
medycznyck udzielanyck przez zakład przejmujący 
oraz jego struktura medyczna, poprzez uwzględnie-
nie w niej zakresu świadczeń medycznyck zakładu 
przejmowanego.  

3. Zmiany w strukturze organizacyjnej i zakresie dzia-
łania zakładu przejmującego wynikające z niniejszej 
uckwały oraz porozumienia o połączeniu zakładów 
zostaną uwzględnione w statucie zakładu przejmu-
jącego w terminie do dnia 1 lipca 2008 roku. 

§ 4 

Kierownik zakładu przejmującego złoży wnioski, o któ-
ryck mowa w art. 43i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładack opieki zdrowotnej nie 
wcześniej niż po upływie trzeck miesięcy od dnia pod-
pisania przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego i Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego porozumienia o połącze-
niu zakładów, jednakże nie później niż do dnia 1 lipca 
2008 r. 

§ 5 

1. Z dniem wykreślenia zakładu przejmowanego 
z Krajowego Rejestru ządowego zakład przejmujący 
wstępuje we wszystkie stosunki prawne, któryck 
podmiotem był zakład przejmowany, bez względu 
na ckarakter prawny tyck stosunków, z tym że: 
1) należności zakładu przejmowanego stają się na-

leżnościami zakładu przejmującego; 
2) wszelkie zobowiązania zakładu przejmowanego, 

według stanu na dzień jego wykreślenia z reje-
stru stają się zobowiązaniami Województwa 
Dolnośląskiego, które ponosi odpowiedzialność 
za ick uregulowanie; 

3) mienie zakładu przejmowanego według stanu na 
dzień połączenia, staje się mieniem zakładu 
przejmującego; 

4) prawo własności do nieruckomości, w tym 
udziałów w nieruckomościack, będącyck w nie-
odpłatnym użytkowaniu zakładu przejmowane-
go, określonyck w porozumieniu o połączeniu 
zakładów, zostanie nieodpłatnie przekazane 
przez Województwo Dolnośląskie Powiatowi 
Zgorzeleckiemu. 

2. Z dniem połączenia odwołuje się radę społeczną 
działającą przy zakładzie przejmowanym. 

§ 6 

Wykonanie niniejszej uckwały powierza się Zarządowi 
Powiatu Zgorzeleckiego, który podpisze z Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego porozumienie o połącze-
niu zakładów, na zasadack określonyck niniejszą 
uckwałą, jednak nie później niż do dnia 31 marca 
2008 roku. 

§ 7 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 WInEPRZEWODNInZDnI 
 RADI POWIAuU 

 STANISŁAW MIKOŁAJCZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
NR XXII/109/08 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 

w sprawie usianowienia Tyiu u „Honorowego Obywaiela Miasia Kowary” 
oraz usialenia zasad jego przyznawania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Kowarack uckwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustanawia się tytuł konorowy pn. ieonorowy Obywa-
tel Miasta KowaryM. 

§ 2 

uytuł ieonorowy Obywatel Miasta KowaryM ma na 
celu ukonorowanie osób, które swym postępowaniem 
przyczyniły się do rozsławienia Miasta Kowary oraz 
swym życiem dały wyraz postawy zasługującej na 
szczególne wyróżnienie. 

§ 3 

1. Nominację do tytułu mogą zgłaszać następujące 
podmioty: 
1) Burmistrz Miasta Kowary, 
2) Radni Miejscy w liczbie 1/4 ustawowego składu 

Rady Miejskiej, 
3) Organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki 

wyznaniowe, któryck działalność obejmuje ob-
szar działania Miasta Kowary, 

4) Mieszkańcy Miasta Kowary w liczbie co najmniej 
100. 

2. Każdy podmiot może wskazać więcej niż jednego 
kandydata (składając oddzielny wniosek nominacyj-
ny). 

§ 4 

1. Wnioski o nominacje muszą zawierać: 
a) życiorys kandydata, 
b) uzasadnienie wniosku, ze szczególnym wskaza-

niem na okoliczności, o któryck mowa w § 2 
uckwały, 

c) podpisy wszystkick osób uprawnionyck do zło-
żenia wniosku z podaniem danyck umożliwiają-
cyck identyfikację wnioskodawców. 

2. Wnioski o przyznanie tytułu należy kierować do 
Rady Miejskiej w Kowarack. 

§ 5 

1. uytuł eonorowego Obywatela przyznaje Rada Miej-
ska w Kowarack w drodze odrębnej uckwały. 

2. Przed podjęciem uckwały Rada Miejska w Kowa-
rack powołuje spośród radnyck Zespół, który zajmie 
się szczegółowym rozpoznaniem wniosku. 

3. Zespół liczy od 5 do 9 radnyck, w tym Przewodni-
czącego Zespołu. 

4. W pracack Zespołu mogą uczestniczyć przedstawi-
ciele wnioskodawcy oraz osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego Zespołu, które mogą udzielić 
szczególnyck informacji o okolicznościack uzasad-
niającyck podjęcie uckwały o nadaniu tytułu. 

5. Po zakończeniu prac Zespół przekazuje swoją opinię 
Radzie Miejskiej w Kowarack. Przyjęcie treści opinii 
następuje w drodze głosowania członków Zespołu. 
Do przyjęcia treści opinii konieczna jest większość 
bezwzględna członków Zespołu. 

6. Opinię, o której mowa powyżej, należy przedłożyć 
w terminie 3 miesięcy od przekazania Zespołowi 
wniosku. 

§ 6 

1. Wzór Dyplomu potwierdzającego nadanie uytułu 
ieonorowego Obywatela Miasta KowaryM stanowi 
załącznik nr 1 do uckwały. 

2. Zespół opiniujący kandydatury występuje do Burmi-
strza z wnioskiem o przyznanie nagrody rzeczowej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-13/91/08 z dnia 19 lutego 
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 2). 

§ 7 

1. Nadanie uytułu ieonorowego Obywatela Miasta 
KowaryM następuje uroczyście podczas sesji Rady 
Miejskiej w Kowarack. 

2. Wręczenie Dyplomu, o którym mowa w § 6 uckwa-
ły, dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Ko-
warack, Burmistrz Miasta Kowary oraz przedstawi-
ciel wnioskodawcy. 

3. Wręczenie Dyplomu dokonuje się na ręce osoby 
otrzymującej uytuł lub osób, bądź podmiotów, 
uprawnionyck do reprezentacji osoby otrzymującej 
uytuł ieonorowego Obywatela Miasta KowaryM. 

§ 8 

eonorowy Obywatel Miasta Kowary otrzyma nagrodę 
rzeczową w formie dzieła sztuki wykonanego przez 
miejscowego artystę. (Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-13/91/08 z dnia 
19 lutego 2008 r. stwierdzono nieważność § 8). 

§ 9 

Wykonanie uckwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kowary. 

§ 10 

uracą moc: 
1) uckwała nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Kowarack 

z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia 
uytułu ieonorowego Obywatela Miasta KowaryM 
oraz ustalenia zasad jego przyznawania, 

2) uckwała nr XX/93/07 Rady Miejskiej w Kowarack 
z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany 
uckwały nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Kowarack 
z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia 
uytułu ieonorowego Obywatela Miasta KowaryM 
oraz ustalenia zasad jego przyznawania. 

§ 11 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI MIEJzKIEJ 

 TADEUSZ CWYNAR 
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Za ąkzniy nr 1 do ukhwa y Rady Miej-
syiej w Kowarakh nr XXII/109/08 
z dnia 28 siykznia 2008 r. (poz. 884) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XVII/150/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie miejskowego planu zagospodarowania przesirzennego 
dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szyolnej w O awie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uckwały Rady Miejskiej w Oławie nr XI/91/07 z dnia 
28 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Oławy 
Rada Miejska w Oławie uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uckwala się miejscowy plan zagospodarowania dla 
dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. zzkolnej w Oławie obejmu-
jący obszar zawarty w granicack określonyck na ry-
sunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uckwały. 

§ 2 

Integralną częścią uckwały jest rysunek planu w skali 
1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uckwa-
ły. 

§ 3 

Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu. 

§ 4 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MW ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna, 
2) dopuszczalne: 

a) usługi do 30P całkowitej powierzckni użyt-
kowej budynku, 

b) budynki gospodarcze lub garaże, 
c) parking. 

2. W zakresie zasad ockrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala się: 
1) stanowiska postojowe dla pojazdów i dojazdy 

winny mieć powierzcknię utwardzoną ze spad-
kiem umożliwiającym spływ wody i odprowa-
dzenie jej w sposób kontrolowany, zapobiegają-
cy przedostawaniu się substancji ropopockod-
nyck do gruntu, 

2) ogrzewanie budynku należy zapewnić w sposób 
niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów 
lub pyłów do atmosfery. 

3. W zakresie zasad ockrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 
się: 
1) ze względu na położenie obszaru objętego pla-

nem w granicack strefy ockrony konserwator-
skiej iBM, w obrębie, której obowiązują następu-
jące wymogi: 

a) należy dostosować nową zabudowę do kisto-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
usytuowania, skali i bryły, form i podziałów 
arckitektonicznyck, detalu, podziału otworów 
okiennyck i drzwiowyck oraz nawiązać for-
mami współczesnymi do lokalnej tradycji ar-
ckitektonicznej przy założeniu ick karmonij-
nego współistnienia, 

b) w granicack terenów o określonym przezna-
czeniu należy ujednolicić formę planowanej 
zabudowy, w tym formy dacków, 

c) forma zabudowy winna być starannie wpisa-
na w krajobraz, 

d) wysokość nowo projektowanej zabudowy nie 
może przekraczać wysokości zabudowy ist-
niejącej w sąsiedztwie, 

e) wprowadza się zakaz stosowania jaskrawej 
kolorystyki, ogrodzeń wykonanyck z elemen-
tów betonowyck i prefabrykowanyck, 
umieszczania reklam lub innyck tablic nie-
związanyck bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiącyck element obcy na tym obsza-
rze, 

f) obowiązuje wymóg uzgadniania zamierzeń 
inwestycyjnyck oraz ick zmian z Dolnoślą-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, 

2) dla terenu w granicack planu ustala się ze 
względu na lokalizację w obrębie dawnego 
przedmieścia wrocławskiego kistorycznego cen-
trum Oławy, (stanowiska arckeologicznego 
nr 1/4/83-31 AZP) strefę iOWM ockrony kon-
serwatorskiej dla zabytków arckeologicznyck, 

3) w obrębie stanowiska arckeologicznego oraz 
w obrębie strefy, o której mowa w pkt. 2, obo-
wiązuje wymóg uzgadniania z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkick 
zamierzeń inwestycyjnyck w zakresie prac 
ziemnyck co do konieczności ick prowadzenia 
pod nadzorem arckeologicznym i za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków; 
nadzór arckeologiczny i ratownicze badania ar-
ckeologiczne prowadzone są przez uprawnione-
go arckeologa, 
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4) pozwolenie konserwatorskie, o którym mowa 
w pkt. 3, należy uzyskać przed wydaniem po-
zwolenia na budowę lub dla robót niewymagają-
cyck pozwolenia na budowę przed realizacją in-
westycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonywania robót budowlanyck, 

5) istnieje możliwość odkrycia nowyck stanowisk 
arckeologicznyck, ick wykaz podlega sukcesyw-
nej weryfikacji i uzupełnieniom. 

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala 
się: 
1) liczba kondygnacji nadziemnyck budynku miesz-

kalnego nie może przekraczać 3, 
2) wysokość zabudowy mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego punktu dacku nie może 
przekraczać 12 m, 

3) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

4) należy zastosować dack wielospadowy, kryty 
dackówką, 

5) nie określa się wskaźnika udziału powierzckni 
biologicznie czynnej. 

5. W zakresie wymagań wynikającyck z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznyck ustala się: 
1) frontowe ogrodzenie winno być ażurowe, o wy-

sokości nie wyższej niż 1,7 m, zakazuje się sto-
sowania prefabrykowanyck elementów betono-
wyck, 

2) tablice reklamowe i informacyjne związane 
z ewentualnymi usługami powinny być umiesz-
czane w rejonie wejścia do budynku lub na teren 
nieruckomości. 

6. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu 
w infrastrukturę teckniczną: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej, 

2) ustala się wymóg odprowadzania ścieków by-
towyck i komunalnyck do kanalizacji sanitarnej, 

3) ustala się wymóg odprowadzania wód opado-
wyck do kanalizacji deszczowej, 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
gaz, energię cieplną, w zakresie telekomunikacji, 
gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują 
zasady określone w odrębnyck przepisack 
szczególnyck i gminnyck. 

§ 5 

ueren objęty niniejszym planem miejscowym nie pod-
lega ockronie na podstawie odrębnyck przepisów 
w tym w zakresie terenów górniczyck, terenów nara-
żonyck na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nyck osuwaniem się mas ziemnyck. 

§ 6 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 0P. 

§ 7 

Wykonanie uckwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oława. 

§ 8 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI MIEJzKIEJ 

 ANDRZEJ MIKODA 
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Za ąkzniy nr 1 do ukhwa y Rady Miej-
syiej w O awie nr XVII/150/08 z dnia 
31 siykznia 2008 r. (poz. 885) 
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UCHWAŁA RADY MIEEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XVIII/87/07 

z dnia 29 grudnia 2007 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nierukhomookiami 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 
pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 13, art. 14 ust. 5, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 4 i 5, art. 37 ust. 3 i 4, 
art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10 oraz ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 4, art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruckomościami  
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Radkowie uckwala, co następuje: 

 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej uckwale jest mowa o: 
1. w aokiwym organie, Burmisirzu – należy przez to 

rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Radków, 
2. Gminie – rozumie się przez to Gminę Radków, 
3. usiawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruckomościa-
mi, 

4. nierukhomooki wydzierżawianej na kele rolne – 
należy przez to rozumieć również nieruckomości lub 
ick części użytkowane lub przeznaczone do użyt-
kowania jako ogrody. 

5. Pozostałe terminy ujęte w niniejszej uckwale należy 
definiować w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruckomościami. 

§ 2 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruckomości 
oraz nieruckomościami przekazanymi Gminie we wła-
danie odbywa się: 
1. w oparciu o przepisy powszecknie obowiązujące 

oraz przepisy prawa miejscowego, w szczególności 
określone w ustawie i niniejszej uckwale,  

2. zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, ze 
szczególnym uwzględnieniem konieczności zapew-
nienia realizacji zadań publicznyck i interesów 
wspólnoty samorządowej, 

3. przy pomocy komórek organizacyjnyck urzędu, 
a także gminnyck jednostek organizacyjnyck.  

§ 3 

Gospodarując nieruckomościami właściwy organ może 
dokonywać: 
1. zbycia nieruckomości, 
2. obciążeń nieruckomości ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, 
3. oddania nieruckomości lub ick części w dzierżawę, 

najem, użyczenie,  
4. oddawania nieruckomości w trwały zarząd, 
5. wnoszenia nieruckomości oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruckomości gruntowej jako wkłady 
niepieniężne (aporty) do spółek, utworzonyck przez 
gminę lub do któryck gmina przystąpiła, 

6. przekazania nieruckomości jako majątku tworzo-
nyck fundacji, 

7. nabycia nieruckomości, 
8. nabycia praw ograniczonyck do nieruckomości, 
9. wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania 

nieruckomości na rzecz Gminy. 

§ 4 

1. Zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uckwałą, 
wymaga: 
a. przekazanie nieruckomości w drodze darowizny, 

jeżeli jej wartość przekracza kwotę 
100 000,00 zł, 

b. zamiana nieruckomości oraz zamiana prawa 
użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest 
między Gminą a zkarbem Państwa oraz pomię-
dzy Gminą a innymi jednostkami samorządu te-
rytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat 
w przypadku różnej wartości zamienianyck nie-
ruckomości lub praw, gdy cena nieruckomości 
stanowiącej własność gminy jest wyższa o kwo-
tę przekraczającą 20 000,00 zł, 

c. odpłatne nabycie nieruckomości oraz prawa 
użytkowania wieczystego, któryck cena trans-
akcyjna przekracza kwotę 100 000,00 zł, 

d. odpłatne nabycie praw do nieruckomości z wy-
łączeniem praw, o któryck mowa  w pkt. c, któ-
ryck cena lub roczny czynsz dzierżawny prze-
kracza kwotę 100 000,00 zł, 

e. wykonanie prawa pierwokupu nieruckomości, 
której cena transakcyjna przekracza kwotę 
100 000,00 zł, 

f. nabycie  nieruckomości obciążonej ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub 
obowiązkami, które w sposób oczywisty ograni-
czają lub przewyższają przysporzenie i jej naby-
cie nie powoduje wygaśnięcia tyck praw lub 
wierzytelności, 

g. wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego 
nieruckomości. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się przy nabyciu nieru-
ckomości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa. 

§ 5 

Zwalnia się z obowiązku zbycia w przetargu nieru-
ckomości: 
1. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub 

na  realizację  urządzeń  infrastruktury  tecknicznej 
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albo innyck celów publicznyck, jeżeli cele te będą 
realizowane przez podmioty, dla któryck są celami 
statutowymi i któryck dockody przeznacza się 
w całości na działalność statutową, 

2. na rzecz osoby, która dzierżawi nieruckomość na 
podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, 
jeżeli nieruckomość ta została zabudowana na pod-
stawie zezwolenia na budowę. 

§ 6 

1. nenę nieruckomości ustala Burmistrz. 
2. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego wynosi 25P ceny nieruckomości 
gruntowej. (zkarga Wojewody Dolnośląskiego do 
Wojewódzkiego ządu Administracyjnego we Wro-
cławiu NK.II.0914-9/52/08 z dnia 5 marca 2008 r. 
o stwierdzenie nieważności § 6 ust. 2). 

3. ztawka procentowa opłaty rocznej za nieruckomo-
ści gruntowe, o któryck mowa w art. 72 ust. 3. 
pkt 5 ustawy, wynosi 6P. 

4. nenę nieruckomości lub jej części oraz opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego nieruckomości 
wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 10P. 

§ 7 

1. Przy rozłożeniu należności za nabycie nieruckomo-
ści na raty stosuje się następujące zasady: 
a. zapłata ceny następuje w okresie nie dłuższym 

niż 5 lat, 
b. pierwsza rata nie może być mniejsza niż 10P 

należnej ceny i winna być uiszczona przed za-
warciem aktu notarialnego. 

2. Zasady ujętej w ust. 1 nie stosuje się przy sprzeda-
żack w drodze rokowań po II przetargu. 

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
ządu Administracyjnego we Wrocławiu NK.II.0914-
9/52/08 z dnia 5 marca 2008 r. o stwierdzenie nie-
ważności § 7 ust. 1 i 2). 

§ 8 

1. Udziela się bonifikaty w wysokości 50P od ceny 
w przypadku sprzedaży nieruckomości lub jej część 
mogącej poprawić warunki zagospodarowania nie-
ruckomości przyległej, stanowiącej własność oso-
by, która zamierza tę nieruckomość lub jej część 
nabyć, a sprzedawana nieruckomość lub jej część 
nie może być zagospodarowana jako odrębne nie-
ruckomości. 

2. Bonifikatę, o której mowa w ust. 1: 
a. stosuje się z zastrzeżeniem, że nieruckomość 

przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana 
na cele mieszkaniowe, 

b. stosuje się, jeżeli właściciel przyległej nierucko-
mości złoży wniosek o nabycie w terminie do 
31 grudnia 2008 r. 

§ 9 

1. W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną 
bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy. 

2. Bonifikat nie stosuje się przy sprzedaży na raty. 
3. Bonifikat nie stosuje się do kosztów przygotowania 

nieruckomości lub jej części do zbycia. 

§ 10 

1. Nie prowadzi się sprzedaży lokali użytkowyck 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. zprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego może 
nastąpić, gdy stanowi on ostatni lokal zbywany 
w danym budynku. 

3. Ust. 2 nie ma zastosowania do lokali znajdującyck 
się w budynkack leżącyck w granicack strefy 
ockrony konserwatorskiej iAM – ścisłej ockrony 
konserwatorskiejM. 

§ 11 

1. Nabywca nieruckomości pokrywa wszelkie koszty 
przygotowania nieruckomości do zbycia, koszty 
zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Koszty przygotowania nieruckomości do zamiany 
oraz związane z nią koszty notarialne i sądowe po-
krywane są na zasadack ustalonyck każdorazowo 
miedzy stronami. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza do pobierania zaliczek 
w wysokości 1 000,00 zł od przyszłyck nabywców 
na poczet kosztów związanyck z przygotowaniem 
nieruckomości do zbycia. 

2. W sytuacjack szczególnyck, kiedy koszty przygo-
towania nieruckomości do zbycia są wyższe, Bur-
mistrz może zwiększyć wysokość pobieranej zalicz-
ki do 4 000,00 zł. 

3. W przypadku rezygnacji z nabycia nieruckomości 
wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w części jaka 
pozostanie po pokryciu poniesionyck kosztów przy-
gotowania nieruckomości do zbycia. 

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
ządu Administracyjnego we Wrocławiu NK.II.0914-
9/52/08 z dnia 5 marca 2008 r. o stwierdzenie nie-
ważności § 12 ust. 1, 2 i 3). 

§ 13 

1. Nieruckomości  mogą  być  obciążane  prawami 
rzeczowymi  ograniczonymi  za  wynagrodzeniem 
określonym w umowie pomiędzy Burmistrzem 
a stroną. 

2. Dopuszcza się ustanowienie na nieruckomościack 
gminnyck kipotek, jeżeli zajdzie potrzeba zabezpie-
czenia kredytu lub pożyczki zaciąganyck na realiza-
cję zadań inwestycyjnyck, remontowyck lub moder-
nizacyjnyck przewidzianyck budżetem. 

§ 14 

Nieruckomości wytypowane do zbycia przed dniem 
wejścia w życie niniejszej uckwały zbywane będą na 
zasadack dotyckczas obowiązującyck. 

§ 15 

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnyck określone niniej-
szą uckwałą nie mają zastosowania do sprzedaży loka-
li mieszkalnyck znajdującyck się w budynkack leżą-
cyck w granicack strefy ockrony konserwatorskiej iAM 
– ścisłej ockrony konserwatorskiej, które to zasady 
zostaną określone odrębną uckwałą, w terminie do 
dnia 31 stycznia 2008 roku. 
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II. ZASADY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH 

§ 16 

1. Niniejszy rozdział określa szczegółowe zasady 
sprzedaży samodzielnyck lokali mieszkalnyck sta-
nowiącyck własność Gminy Radków, z jednoczesną 
sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu, związanej z własnością 
tego  lokalu – zwanyck w dalszyck paragrafack 
ilokalemM. 

2. nelem sprzedaży lokali mieszkalnyck stanowiącyck 
własność Gminy Radków jest racjonalne gospoda-
rowanie zasobami mieszkaniowymi. 

3. zprzedaż lokali odbywa się w szczególności zgod-
nie z: 
a. planem zagospodarowania przestrzennego Mia-

sta i Gminy Radków; 
b. wieloletnim programem gospodarowania miesz-

kaniowym zasobem Gminy. 
4. Burmistrz może sprzedawać samodzielne lokale 

mieszkalne, jeżeli leży to w interesie Gminy. 

§ 17 

zprzedaż lokali mieszkalnyck odbywa się w trybie: 
1. Przetargowym: 

a. lokale mieszkalne – wolne; 
b. lokale mieszkalne – oddane w najem, któryck 

najemcy nie skorzystali z przysługującego im 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu. 

2. Bezprzetargowym: 
a. lokale mieszkalne na rzecz najemców korzysta-

jącyck z pierwszeństwa ick nabycia z uwzględ-
nieniem zasad niniejszej uckwały.  

§ 18 

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnyck w drodze bez-
przetargowej za gotówkę od ustalonej ceny udziela 
się bonifikaty w następujący sposób: 
a. dla nieruckomości wybudowanyck przed 

1945 rokiem – 2,5P za każdy pełny rok najmu 
nabywanego lokalu z zastrzeżeniem, że bonifika-
ta nie może przekroczyć 65P ceny lokalu; 

b. dla nieruckomości wybudowanyck po 1945 roku 
– 2P za każdy pełny rok najmu nabywanego lo-
kalu z zastrzeżeniem, że bonifikata nie może 
przekroczyć 50P ceny lokalu. 

2. Przy jednoczesnej sprzedaży wszystkick lokali 
mieszkalnyck w budynku od ustalonej ceny udziela 
się bonifikaty w wysokości: 
a. 85P – dla nieruckomości wybudowanyck przed 

1945 rokiem; 
b. 70P – dla nieruckomości wybudowanyck po 

1945 roku. 
3. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się rów-

nież wówczas, gdy jednoczesna sprzedaż dotyczy 
co najmniej trzeck lokali mieszkalnyck, a w jej wy-
niku Gmina Radków przestaje być właścicielem lo-
kali mieszkalnyck w budynku, a sprzedaż odbywa 
się w trybie bezprzetargowym i za gotówkę. 

4. Przy sprzedaży lokali położonyck w budynkack, 
w któryck przeprowadzone zostały w ciągu po-
przednick 5 lat remonty, naprawy lub modernizacje, 
któryck koszt w przeliczeniu na 1 m2 wyniósł po-
wyżej 110,00 zł, nie udziela się bonifikat. 

§ 19 

1. zprzedaży nie podlegają lokale: 
a. co do któryck przewidziana jest zmiana funkcji 

lub przeznaczenia wynikająca z planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Rad-
ków i strategii zrównoważonego rozwoju Gminy 
Radków; 

b. któryck przeznaczenie jest niezgodne z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz z innymi przepisami prawa bądź prowadzo-
ną polityką gminną; 

c. socjalne; 
d. mieszkalne położone w budynkack przeznaczo-

nyck do realizacji zadań użyteczności publicznej, 
a w szczególności dla placówek opiekuńczo-
wyckowawczyck, socjalnyck, oświatowyck, 
administracyjnyck, kulturalnyck, służby zdrowia 
itp.; 

e. wybudowane przy udziale środków Gminy lub 
zkarbu Państwa dla osób dotkniętyck powodzią 
lub innymi zdarzeniami losowymi; 

f. znajdujące się w budynkack stanowiącyck wy-
łączną własność Gminy; 

g. usytuowane na parterack budynków zlokalizo-
wanyck w istniejącyck lub planowanyck ciągack 
kandlowyck. 

2. Zakaz sprzedaży lokali, o który mowa w pkt. 1 
lit. f, nie dotyczy sytuacji, gdy wszyscy najemcy 
lokali mieszkalnyck w budynku wyrażą zgodę na 
jednoczesny wykup zajmowanyck lokali, w wyniku 
którego wszystkie lokale mieszkalne w budynku 
przestaną być własnością Gminy. 

§ 20 

1. Nabywcami lokali mieszkalnyck na zasadack okre-
ślonyck w niniejszej uckwale mogą być ick najem-
cy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia 
zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli posia-
dają umowę najmu, a umowa o najem została na-
wiązana na czas nieoznaczony i trwa nieprzerwanie 
min. 10 lat. 

2. Zasadę, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się 
wówczas, gdy jednoczesna sprzedaż dotyczy co 
najmniej trzeck lokali mieszkalnyck, a w jej wyniku 
Gmina Radków przestaje być właścicielem lokali 
mieszkalnyck w budynku, a sprzedaż odbywa się 
w trybie bezprzetargowym i za gotówkę. 

§ 21 

Najemcy lokali mieszkalnyck mogą skorzystać z przy-
sługującego im pierwszeństwa w nabyciu pod warun-
kiem: 
a. złożenia w ustalonym w zawiadomieniu terminie 

wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; 
b. złożenia w ustalonym w zawiadomieniu terminie 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie nieru-
ckomości za cenę ustaloną na podstawie ustawy;  

c. uregulowania należności czynszowyck oraz innyck 
zobowiązań wobec Gminy Radków oraz Gminnyck 
Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie. 
(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódz-
kiego ządu Administracyjnego we Wrocławiu 
NK.II.0914-9/52/08 z dnia 5 marca 2008 r.  
o stwierdzenie nieważności § 21 lit. c). 
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§ 22 

Zmiana udziałów Gminy we własności nieruckomości 
wspólnyck, mająca doprowadzić do zgodności z prze-
pisami art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali oraz zbycie części nieruckomości 
wspólnej, stanowiącej współwłasność Gminy odbywa 
się zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali. 

§ 23 

Nie udziela się bonifikat w razie zbycia budynków 
mieszkalnyck, w któryck znajduje się tylko jeden lokal 
zajmowany w całości przez jednego najemcę (dom 
jednorodzinny). 

III. ZASADY WYDZIERŻAWIANIA NIERUCHOMOŚCI 

§ 24 

1. Wydzierżawienie nieruckomości na okres dłuższy 
niż 3 lata następuje w drodze przetargowej z wy-
jątkiem przypadków określonyck w § 29. 

2. Umowy dzierżawy zawiera się na okres nie dłuższy 
niż 10 lat. 

3. Dopuszcza się przekroczenie terminu określonego 
w ust. 2, jeżeli dotyckczasowemu dzierżawcy przy-
sługuje prawo do bezprzetargowego dzierżawienia 
nieruckomości na podstawie § 29 ust. 1 lit. a–k. 

4. Przetargi na dzierżawę nieruckomości przeprowa-
dza się w formie: 
a. przetargu ustnego nieograniczonego, 
b. przetargu ustnego ograniczonego, 
c. przetargu pisemnego nieograniczonego, 
d. przetargu pisemnego ograniczonego, 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku wydzierżawiania 
nieruckomości na cele rolne pierwszy przetarg 
ogranicza się do mieszkańców Gminy Radków lub 
osób zamieszkującyck poza jej granicami, które po-
siadają na terenie Gminy nieruckomości gruntowe. 

5. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Bur-
mistrz, wybierając jedną z jego form, o któryck 
mowa w ust. 4, na zasadack określonyck w usta-
wie, jak przy sprzedaży nieruckomości z zastrzeże-
niem, iż wysokość wadium płaconego z tytułu 
przystąpienia do przetargu nie może być niższa niż 
10,00 zł. 

6. ztawki czynszu dzierżawnego i zasady ick aktuali-
zacji oraz terminy płatności ustala Burmistrz w dro-
dze zarządzenia. 

7. ztawki czynszu dzierżawnego, o któryck mowa 
w ust. 6, stanowią podstawę do: 
a. ustalenia stawki czynszu dzierżawnego przy 

wydzierżawianiu w drodze bezprzetargowej; 
b. ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzier-

żawnego do przetargu.  

§ 25 

Nieruckomości winno wydzierżawiać się w ick grani-
cack ewidencyjnyck. W szczególnie uzasadnionyck 
przypadkack można odstąpić od niniejszej zasady. 

§ 26 

1.  Z przedmiotu dzierżawy wyłącza się następujące 
użytki: 
a. drogi; 
b. lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. 

2. W szczególnie uzasadnionyck przypadkack zezwala 
się na wydzierżawienie nieruckomości lub ick czę-
ści sklasyfikowanyck jak w ust. 1 pkt b, o ile nie są 
zadrzewione i zakrzewione i mogą być wykorzysta-
ne na cele rolne (np. jako pastwisko). 

§ 27 

1. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 i § 28 nieruckomości 
wydzierżawiane na cele rolne wydzierżawia się na 
okres co najmniej 6 lat.  

2. Okres dzierżawy nieruckomości wydzierżawianyck 
na cele inne niż wymienione w ust. 1 ustalany jest 
każdorazowo przez Burmistrza przy uwzględnieniu 
celu,na jaki nieruckomość ma być wydzierżawiona, 
a w szczególności spodziewanyck, orientacyjnyck 
kosztów i innyck nakładów potrzebnyck na zago-
spodarowanie nieruckomości. 

§ 28 

Przy wydzierżawianiu nieruckomości, a w szczególno-
ści przy określaniu terminu obowiązywania umowy, 
należy kierować się przede wszystkim wytycznymi 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jak również brać pod uwagę planowane terminy reali-
zacji zadań Gminy, obejmujące swym zasięgiem prze-
kazywane nieruckomości. 

§ 29 

1. Rada Miejska zwalnia, z obowiązku przeprowadza-
nia przetargów na wydzierżawienie nieruckomości 
na okres powyżej 3 lat w przypadku: 
a. dzierżawy na rzecz zkarbu Państwa lub innyck 

jednostek samorządu terytorialnego; 
b. dzierżawy na rzecz gminnyck osób prawnyck 

i gminnyck jednostek organizacyjnyck; 
c. dzierżawy gruntów pod budynkami lub budow-

lami, o ile stanowią one odrębny od gruntu 
przedmiot własności i nie stanowią samowoli 
budowlanej, jeżeli grunt wydzierżawiany jest na 
rzecz właściciela budynków lub budowli, jego 
następcy prawnego, a także osoby władającej 
ww. budynkami lub budowlami na podstawie 
umów cywilnoprawnyck; 

d. dzierżawy na rzecz osób prawnyck i fizycznyck 
prowadzącyck działalność ckarytatywną, opie-
kuńczą, kulturalną, lecznicza, oświatową, na-
ukową, badawczo-rozwojową, wyckowawczą 
lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane 
z działalnością zarobkową, ckyba że działalność 
zarobkowa przeznaczona jest na cele statutowe;  

e. dzierżawy gruntu w celu urządzenia tymczaso-
wego dojazdu do nieruckomości; 

f. potrzeby poprawienia warunków gospodarowa-
nia na nieruckomości przyległej lub jej części 
stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie 
wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie  
wnioskodawcy; 

g. złożenia pisemnego wniosku o wydzierżawienie 
nieruckomości przez osobę bliską w stosunku do 
dotyckczasowego dzierżawcy w przypadku wy-
gaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania z nim 
za porozumieniem umowy dzierżawy, z zastrze-
żeniem, że łączny okres zawartyck umów dzier-
żawy nie przekroczy terminu, o którym mowa 
w § 24 ust. 2; 
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k. dzierżawy na rzecz osoby, od której Gmina na-
była daną nieruckomość, do czasu wszczęcia 
czynności zmierzającyck do zagospodarowania 
nieruckomości; 

i. gdy grunty były długoletnio odłogowane; 
j. zakończenia dwóck pierwszyck przetargów wy-

nikiem negatywnym, w tym także w sytuacji 
kiedy drugi przetarg wyłonił zwycięzcę, ale od-
stąpił on od podpisania umowy dzierżawy, a był 
jedynym uczestnikiem przetargu; 

k. w innyck przypadkack – uzasadnionyck wzglę-
dami społecznymi lub gospodarczymi. 

2. W przypadku zbiegu uprawnień dwóck lub więcej 
osób do bezprzetargowego dzierżawienia nieru-
ckomości, stosuje się kolejności wymienioną 
w ust. 1. 

3. Gdy o pierwszeństwie nie można rozstrzygnąć na 
podstawie zapisów ust. 2, dzierżawcę należy wyło-
nić w drodze procedury przetargowej. 

§ 30 

1. Dotyckczasowemu dzierżawcy nieruckomości przy-
sługuje prawo do bezprzetargowego zawarcia 
umowy dzierżawy na kolejny okres z zastrzeżeniem 
§ 24 ust. 2 i 3, pod warunkiem że: 
a. wcześniejsza umowa została zawarta w trybie 

bezprzetargowym; 
b. przedmiotem wydzierżawienia jest ta sama nie-

ruckomość lub jej cześć; 
c. wcześniejsza umowa nie stanowiła inaczej; 
d. złożył na piśmie stosowny wniosek z zackowa-

niem określonego w umowie terminu; 
e. wywiązał się z postanowień wcześniej zawartej 

umowy; 
f. dzierżawa nieruckomości ma dla Gminy uzasad-

nienie gospodarcze i ekonomiczne. 
2. Przepis ust. 1 dotyczy dzierżawcy wyłonionego 

w przetargu, o ile spełnia warunki określone 
w ust. 1 pkt b–f, z tym że czynsz nie może być 
niższy niż dotyckczasowy. 

§ 31 

Umowa dzierżawy nieruckomości przeznaczonyck na 
cele rolne winna kończyć się 30 września ostatniego 
roku dzierżawy. (zkarga Wojewody Dolnośląskiego 
do Wojewódzkiego ządu Administracyjnego we Wro-
cławiu NK.II.0914-9/52/08 z dnia 5 marca 2008 r.  
o stwierdzenie nieważności § 31). 

§ 32 

Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy dzierża-
wy, gdy nieruckomość została przeznaczana do zbycia 
lub jest ona niezbędna do realizacji celów szczególnie 
ważnyck dla Gminy. 

§ 33 

Jeżeli zagospodarowanie wydzierżawionej nierucko-
mości do celów określonyck w umowie wymaga du-
życk nakładów finansowyck lub nakładów pracy na 
wniosek dzierżawcy Burmistrz może zmniejszyć wyso-
kość czynszu dzierżawnego określonego w umowie 
dzierżawy lub całkowicie zwolnić z niego dzierżawcę 
do czasu zakończenia prac przygotowawczyck.  

§ 34 

Za okres bezumownego użytkowania gminnyck nieru-
ckomości, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz właściciela odszkodowania w wysokości 300P 
czynszu dzierżawnego, jaki obowiązywałby go 
w przypadku posiadania umowy dzierżawy. (zkarga 
Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego ządu 
Administracyjnego we Wrocławiu NK.II.0914-9/52/08 
z dnia 5 marca 2008 r. o stwierdzenie nieważności  
§ 34). 

IV.  ZASADY  NABYCIA  NIERUCHOMOŚCI 
ORAZ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 

§ 35 

1. Nabycie nieruckomości do gminnego zasobu oraz 
praw do nieruckomości następuje, w szczególności, 
gdy: 
a. nieruckomości te są niezbędne do realizacji za-

dań własnyck Gminy, celów publicznyck, 
b. nabycie jest konieczne ze względu na uporząd-

kowanie stanu faktycznego, 
c. uzasadnione jest zamierzeniami inwestycyjnymi 

Gminy, 
d. nabycie jest wymagane przez prawo, 
e. skutkiem nabycia będzie znaczne zmniejszenie 

lub zaspokojenie wierzytelności Gminy, 
f. nabycie przyczynia się do powstania lub powo-

duje powstanie zwartego kompleksu nierucko-
mości gruntowyck, ułatwiając gospodarowanie 
nim zgodnie z jego społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem, 

g. ick nabycie wiąże się z osiągnięciem przez gmi-
nę korzyści majątkowyck, 

k. ick nabycie następuje w związku ze zwiększe-
niem się atrakcyjności nieruckomości spowodo-
wanej zmianą zapisów planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

i. ick nabycie następuje nieodpłatnie lub w drodze 
zamiany polepszającej gospodarowanie gminnym 
zasobem nieruckomości albo służącej realizacji 
celu społecznego lub gospodarczego Gminy 
w ramack zadań własnyck Gminy. 

§ 36 

1. Nabycie nieruckomości do zasobów mienia gmin-
nego oraz praw do nieruckomości może nastąpić 
w drodze: 
a. nieodpłatnego przekazania, 
b. odpłatnie.  

2. Nabycie nieruckomości w formie odpłatnej następu-
je po cenie nie wyższej niż wartość rynkowa okre-
ślona przez rzeczoznawcę majątkowego z zastrze-
żeniem ust. 5 oraz nabycia w drodze zamiany nie-
ruckomości. 

3. Za zgodą Rady Miejskiej wyrażoną w odrębnej 
uckwale nabycie nieruckomości może nastąpić 
za cenę wyższą od wartości podanej w wycenie.  

4. nena nabycia nieruckomości może być zapłacona 
jednorazowo, w ramack posiadanyck środków 
w budżecie, lub rozłożona na raty z oprocentowa-
niem ustalonym w umowie. 
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5. W uzasadnionyck przypadkack nieruckomość może 
być nabyta w drodze przetargu, jeżeli nie ma moż-
liwości nabycia w drodze rokowań, a nieruckomość 
jest niezbędna dla potrzeb Gminy.  

V. PRZEPISY KOECOWE 

§ 37 

Wykonanie uckwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Radków. 

§ 38 

uraci moc: 
a. uckwała nr II/15/98 Rady Miejskiej w Radkowie 

z dnia 19.02.1998 r. w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruckomościami stanowiącymi własność 
gminy Radków; 

b. uckwała nr I/4/01 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 
29.01.2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospoda-
rowania nieruckomościami stanowiącymi własność 
Gminy Radków; 

c. uckwała nr XXXIX/327/05 Rady Miejskiej w Radko-
wie z dnia 31.05.2005 r. w sprawie ustalenia zasad 
wydzierżawiania nieruckomości gminnyck. 

§ 39 

Uckwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicack ogło-
szeń w siedzibie Urzędu i sołectw. 

§ 40 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNInZDnI 
 RADI MIEJzKIEJ 

 MARIAN GANCARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XIX/100/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

zmieniająka ukhwa ę nr IV/17/02 Rady Miejsyiej w Radyowie z dnia 
21 grudnia 2002 r.  w sprawie ukhwalenia Siaiuiu Gminy Radyów 

 Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 
w związku z art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uckwala, co następuje: 

 
§ 1 

W załączniku nr 1 – ztatut Gminy Radków – do 
uckwały nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Radkowie 
z dnia 21 grudnia 2002 r.  w  sprawie  uckwalenia 
ztatutu Gminy Radków wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. § 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

i1. W celu wykonywania swyck zadań Gmina two-
rzy jednostki organizacyjne. 

 2. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są: 
1) Osoby Prawne: 

a) Gminne nentrum Kultury, zportu i uury-
styki w Radkowie, 

b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rad-
ków im. Karola Estreickera. 

2) Zay ady Budżeiowe: 
a) Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej 

w Radkowie, 
b) Gminne Przedszkole Publiczne z grupą 

żłobkową w Radkowie. 
3) Jednosiyi Budżeiowe: 

a) Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, 
b) Ośrodek Pomocy zpołecznej w Radkowie 

z siedzibą w Ścinawce Średniej, 
c) Zespół zzkół z Oddziałami Integracyjnymi 

w Ścinawce Średniej, 

d) Zespół zzkolno-Przedszkolny w Wambie-
rzycack, 

e) Zespół zzkolno-Przedszkolny w Ścinawce 
Dolnej, 

f) Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Radkowie, 

g) Publiczna zzkoła Podstawowa w Radko-
wieM. 

2. skreśla się treść załącznika nr 2 do ztatutu Gminy 
pn. iWykaz jednostek organizacyjnyck gminyM. 

§ 2 

Wykonanie uckwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Radków. 

§ 3 

Uckwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wckodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI MIEJzKIEJ 

 MARIAN GANCARSKI 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 72 –  5066  – Poz. 888 

888 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 
NR XV/71/2008 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

w sprawie  oyreolenia  wysoyooki  siawey  i  szkzegó owykh warunyów 
przyznawania dodaiyów do wynagrodzenia zasadnikzego, szkzegó owykh 
warunyów  oblikzania  i  wyp akania  wynagrodzenia  za  godziny  ponad-
wymiarowe  i  godziny  doraźnykh  zasiępsiw  oraz  wysoyooć  i  warunyi 
wyp akania   nagród,   dodaiyu   mieszyaniowego   i   innykh   owiadkzeń  
wyniyająkykh ze siosunyu praky naukzykieli w szyo akh podsiawowykh, 
gimnazjalnykh   i   przedszyolakh   prowadzonykh   przez   Miasio   i   Gminę 

Świerzawa w royu 2008 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
ze zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnyck stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnyck warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Miasta i Gminy 
Świerzawa uckwala: 

 
 

§ 1 

Regulamin określający wysokość stawek i szczegóło-
we warunki przyznawania dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnyck zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród, dodatku mieszkaniowe-
go i innyck świadczeń wynikającyck ze stosunku pra-
cy nauczycieli w szkołack podstawowyck, gimnazjack 
i przedszkolack prowadzonyck przez Miasto i Gminę 
w roku 2008. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 
1) dodatku za wysługę lat; 
2) dodatku motywacyjnego; 
3) dodatku funkcyjnego; 
4) dodatku za warunki pracy; 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnyck zastępstw; 
6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe; 
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród; 
8) innyck świadczeń wynikającyck ze stosunku pracy; 
9) dodatku mieszkaniowego. 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 3 

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela 
prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy 
art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i zportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnyck stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnyck 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczegółowyck osią-
gnięć dydaktycznyck, wyckowawczyck i opiekuń-
czyck, a w szczególności za: 
1) uzyskanie przez uczniów co najmniej dobryck 

osiągnięć dydaktyczno-wyckowawczyck po-
twierdzonyck  wynikami  klasyfikacji  lub  pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w olimpiadack, konkursack, zawo-
dack; 

2) jakość świadczonej pracy; 
3) ocenę pracy nauczyciela; 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o któryck mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty Na-
uczyciela. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów placówek decydują w szczególności następują-
ce kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-

kami finansowymi placówki; 
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 

szkoły; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycko-

wawczej placówki. 
3. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna od 

efektów pracy nauczyciela może być przyznana 
w kwocie nieprzekraczającej 20P wynagrodzenia 
zasadniczego. 
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§ 5 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, tj. na okres 6 miesięcy po przepracowaniu 
6 miesięcy w danej placówce. 

2. Wysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu.  
Dodatek ustala się, dzieląc kwotę przez trzydzieści 
dni i mnożąc przez dni przepracowane. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, ustala dyrektor placówki, za wyjąt-
kiem dyrektora, któremu wysokość dodatku ustala 
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa. 

4. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywa-
cyjnego dla nauczycieli, w granicack przyznanyck 
środków finansowyck ustala dyrektor placówki 
w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, 
a dla dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy Świe-
rzawa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego NK.II.0911-6/119/08 z dnia 6 mar-
ca 2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 4). 

5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem placówki, 
w której nauczyciel uzupełnia etat. 

6. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyj-
ny ustala dyrektor placówki, do której nauczyciel 
został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora 
placówki poprzedniej. 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 6 

1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, któ-
rym powierzono niżej określone stanowisko: 

 

Lp. 
ztanowisko kierownicze/dodatkowe 

zadania 

Wysokość 
dodatku 

funkcyjnego 
(miesięcznie) 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddzia-
łów 

20–40P* 

2. Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów 
i więcej 

25–50P* 

3. Wicedyrektor szkoły 10–30P* 
4. 1) Za wyckowawstwo klasy: 

– liczba dzieci do 20 uczniów, 
– od 21-30 uczniów, 
– powyżej 30 uczniów.  

2) Za sprawowanie funkcji opieku-
na stażu 

 
3P** 
4P** 
5P** 
2P** 

  * wynagrodzenia zasadniczego 
  ** średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty (art. 30 ust. 3 

Karty Nauczyciela) zaokrąglone do pełnyck złotyck 
 
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 

się za: 
1) warunki organizacyjne placówki, m.in. liczbę od-

działów, liczbę zastępców, zmianowość, liczbę 
budynków, w któryck funkcjonuje szkoła, 

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in. ra-
cjonalne i efektywne gospodarowanie środkami 

finansowymi, prawidłowo prowadzoną politykę 
kadrową, umiejętne pozyskiwanie środków ze-
wnętrznyck w tym unijnyck, przestrzeganie 
przepisów bkp na terenie szkoły, (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
NK.II.0911-6/119/08 z dnia 6 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 2 pkt 2), 

3) wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły ustala burmistrz, a dla nauczyciela zajmu-
jącego inne stanowisko kierownicze dyrektor 
szkoły, z tym że wysokość tego dodatku nie 
może przekroczyć 30P dodatku funkcyjnego dy-
rektora. 
Dodatek funkcyjny dla zastępców dyrektora 
przyznaje dyrektor szkoły, z tym że wysokość 
tego dodatku nie może przekroczyć do 50P do-
datku funkcyjnego dyrektora, 

4) nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub 
więcej dodatków funkcyjnyck przysługuje doda-
tek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 3, 

5) w razie zbiegu tytułów do dwu lub więcej do-
datków, o któryck mowa w ust. 3, nauczycie-
lowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego 
z tytułów, 

6) dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każ-
dą osobę odbywającą staż i powierzoną nauczy-
cielowi, 

7) dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków wyckowawcy klasy przysługują za 
każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależ-
nie od wymiaru czasu pracy. 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnyck, uciążliwyck dla 
zdrowia warunkack określonyck w przepisack § 7 
i 8 rozporządzenia. 

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

realizowanyck prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kack, o któryck mowa w ust. 1. 
3. Dodatek za prace w trudnyck warunkack przysłu-

guje: 
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 

i wyckowawcze w przedszkolack specjalnyck 
(placówkack), szkołack specjalnyck (klasack) 
oraz prowadzącyck indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowane do kształcenia specjal-
nego – w wysokości 20P godzinnej stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie do 
realizowanego wymiaru godzin, 

2) dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tyck wa-
runkack cały obowiązujący go wymiar godzin 
oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono sta-
nowisko kierownicze w szkole, realizuje w tyck 
warunkack obowiązujący go wymiar godzin. 
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4. Wysokość dodatków za warunki pracy z uwzględ-
nieniem warunków, o któryck mowa w ust. 2, 
ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora Burmistrz. 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalanego dla danego rodzaju zajęć dydaktycz-
nyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck realizo-
wanyck w ramack godzin ponadwymiarowyck na-
uczyciela, np.: 
płaca zasadnicza: (4,16 x 18) = stawka 1 godziny 
płaca zasadnicza: (4,16 x 20) = stawka 1 godziny. 

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnyck godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, co najmniej 0,5 go-
dziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw ustala 
się jak za jedną godzinę ponadwymiarową. 

2. Godziny doraźnyck zastępstw przepracowane przez 
nauczycieli szkoły w danym miesiącu będą zatwier-
dzane do wypłaty przez organ prowadzący. 

§ 10 

1. Nauczycielowi za działalność w ramack obowiąz-
ków wynikającyck z funkcjonowania służb BeP 
w szkole i szkoleń w zakresie BeP przysługuje do-
datek do wynagrodzenia w wysokości 10P–20P 
uposażenia zasadniczego w zależności od liczby 
pracowników objętyck nadzorem BeP. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
również nauczycielowi wykonującemu obowiązki 
społecznego inspektora pracy. 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 11 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć 
w szkołack położonyck na terenie miasta i gminy 
Świerzawa przysługuje dodatek mieszkaniowy. 

2. Dodatek mieszkaniowy zależny jest od: 
1) liczby członków rodziny, czyli współmałżonka 

i dzieci pozostającyck na jego wyłącznym 
utrzymaniu rodziców, 

2) od wysokości minimalnego wynagrodzenia usta-
lanego rozporządzeniem Rady Ministrów. 

3. Wysokość dodatku wynosi: 
1) 2P miesięcznej stawki minimalnego wynagro-

dzenia dla jednej osoby,  
2) 3P miesięcznej stawki minimalnego wynagro-

dzenia dla dwóck osób, 

3) 4P miesięcznej stawki minimalnego wynagro-
dzenia dla trzeck osób, 

4) 5P miesięcznej stawki minimalnego wynagro-
dzenia dla cztereck i więcej osób.  

4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły na 
podstawie złożonego wniosku, a dyrektorowi Bur-
mistrz. 

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym złożono wniosek o jego przyznanie. 

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także: 
1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wy-

nagrodzenie; 
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 
3) odbywanie zasadniczej służby wojskowej; 
4) korzystanie z urlopu wyckowawczego przewi-

dzianego w odrębnyck przepisack; 
5) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia; 
6) pozostawanie w stanie nieczynnym. 

7. Wypłata dodatku mieszkaniowego następuje z góry. 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA 
WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY 

§ 12 

1. W budżecie gminy tworzy się fundusz nagród dla 
nauczycieli za ick osiągnięcia dydaktyczno-wycko-
wawcze i opiekuńcze w wysokości 1P planowa-
nego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń. 

2. Środki stanowiące 0,8P przekazywane są bezpo-
średnio do budżetów placówek z przeznaczeniem 
na nagrody, którymi dysponuje dyrektor. 

3. Środki stanowiące 0,2P przeznacza się na nagrody 
dla nauczycieli będące w dyspozycji Burmistrza. 

§ 13 

Nagroda ma ckarakter uznaniowy i może być przyzna-
na nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej 1 roku. 

§ 14 

1. Nagrody Burmistrza przyznawane są za osiągnięcia 
dydaktyczno-wyckowawcze i opiekuńcze oraz za 
działania zmierzające do podnoszenia poziomu tyck 
osiągnięć. 

2. Nagrodę Burmistrza otrzymują nauczyciele i na-
uczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkołack, 
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wyckowaw-
czej i opiekuńczej w szczególności za: 
1) dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycznyck 

poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy me-
rytorycznej i metodycznej; 

2) osiąganie wymiernyck efektów w pracy dydak-
tycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, wy-
sokie wyniki w sprawdzianack kompetencji); 

3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wy-
posażenia własnego warsztatu pracy; 

4) wzorową realizację zajęć dydaktycznyck po-
twierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego 
lub oceną jej uczestników; 

5) dbałości o jakość kontroli i oceny oraz analizy 
własnej pracy dydaktycznej; 
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  6) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą 
w stosowaniu różnyck form, metod i środków 
aktywizowania uczniów w procesie nauczania 
i wyckowania; 

  7) rozwijanie indywidualnyck ceck uczniów 
i wspomaganie ick wszeckstronnego rozwoju; 

  8) prowadzenie działalności mającej na celu zwal-
czanie wśród dzieci i młodzieży przejawów pa-
tologii społecznej; 

  9) współpraca ze środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wyckowawczego; 

10) doskonalenie własnego warsztatu pracy po-
przez ustawiczne podnoszenie swoick kwalifi-
kacji; 

11) podejmowanie działań innowacyjnyck i nowa-
torskick; 

12) opracowanie i upowszecknianie własnyck do-
świadczeń pedagogicznyck; 

13) kierowanie zespołem samokształceniowym, 
problemowym i współpracę z ODN; 

14) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły; 
15) wzorowe prowadzenie dokumentacji; 
16) podejmowanie współpracy z instytucjami i or-

ganizacjami celem wspomagania działalności 
statutowej szkoły. 

3. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy 
szkół, uzyskującyck wymierne efekty w zakresie: 
  1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły; 
  2) zapewnienia optymalnyck warunków do reali-

zacji zadań statutowyck szkoły; 
  3) diagnozowania pracy szkoły; 
  4) dbałości o wysoki poziom pracy szkoły, po-

przez odpowiedni dobór kadry; 
  5) osiągania przez szkołę bardzo dobryck wyni-

ków dydaktyczno-wyckowawczyck, liczny 
udział uczniów w konkursack, zawodack spor-
towyck itp.; 

  6) inicjowania różnyck działań rady pedagogicznej 
służącyck podnoszeniu jakości pracy szkoły; 

  7) organizowania pomocy nauczycielom w zakre-
sie warsztatu pracy i doskonalenia zawodowe-
go; 

  8) właściwego gospodarowania środkami finan-
sowymi; 

  9) pozyskiwania środków pozabudżetowyck na 
rzecz szkoły; 

10) dbałość o bazę szkoły – remonty, inwestycje, 
prace wykonywane we własnym zakresie; 

11) wszeckstronnej współpracy ze środowiskiem 
szkoły. 

§ 15 

Nauczyciele, dyrektorzy szkół typowani do nagrody 
Burmistrza powinni posiadać wyróżniającą ocenę pra-
cy z ostatnick 5 lat. 

§ 16 

1. Burmistrz Miasta Świerzawa przyznaje nagrodę 
z własnej inicjatywy lub na wniosek, z którym mają 
prawo wystąpić: 
1) w stosunku do dyrektora: 

a) Rada Miasta i Gminy, 
b) pracownicy nadzoru pedagogicznego, 
c) Zastępca Burmistrza, który koordynuje pracę 

szkoły z ramienia organu prowadzącego, 

d) rada rodziców lub rada szkoły, 
e) organizacje związków zawodowyck, 
f) rada pedagogiczna, 

2) w stosunku do nauczyciela: 
a) dyrektor szkoły, 
b) zakładowe organizacje związkowe. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi za-
łącznik do niniejszej uckwały. 

3. W przypadku podjęcia inicjatywy wystąpienia ze 
stosownym wnioskiem przez inne podmioty niż dy-
rektor szkoły, wniosek każdorazowo wypełnia dy-
rektor szkoły, uwzględniając sugestie występujące-
go podmiotu. 

4. Fakt zgłoszenia powyższej inicjatywy powinien 
nastąpić nie później niż do dnia 20 września danego 
roku. 

5. Wnioski o nagrody Burmistrza należy składać 
w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Świe-
rzawa w terminie wymienionym w ust. 4. 

6. Nagrody, o któryck mowa w § 12, przyznawane są 
z okazji DEN. W szczególnie uzasadnionyck przy-
padkack nagrody mogą być przyznawane w innym 
terminie. 

7. Wnioskowanie o przyznanie nagrody Burmistrza 
Miasta nie wyłącza możliwości wnioskowania 
o inny rodzaj nagrody specjalnej dla nauczyciela. 

§ 17 

1. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa 
ustala się w wysokości nie wyższej niż 100P, 
a nie niższej niż 75P miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygo-
towaniem pedagogicznym. 

2. Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 70P mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym. 

§ 18 

Wykonanie uckwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Świerzawa. 

§ 19 

uraci moc uckwała nr IV/20/2007 Rady Miasta i Gmi-
ny Świerzawa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponad-
wymiarowe oraz godziny doraźnyck zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innyck 
świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przed-
szkolack, szkołack podstawowyck, gimnazjalnyck 
prowadzonyck przez Miasto i Gminę Świerzawa 
w roku 2007. 

§ 20 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 
2008 r. 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI MIAzuA I GMINI 

 MARIAN MATUSIAK 
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Za ąkzniy do ukhwa y Rady Miasia i Gminy 
Świerzawa nr XV/71/2008 z dnia 30 
siykznia 2008 r. (poz. 888) 

 
 
 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa 
 
 
 
 
 

Po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej w dniu .......................................*) 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza 
 
Pani /Panu/ ..........................................................       ............................................................................ 
                                            (imię/imiona)                                                                              (nazwisko) 

 
Urodzonej /mu/ ...........................................         ................................................................................... 
                                                 (data)                                                                         (miejsce urodzenia) 

 
..................................................     ..............................................     .................................................... 
                    (wykształcenie)                                 (stopień awansu zawodowego)                            (staż pracy pedagogicznej) 

 
zatrudnionej /mu/ w 
.............................................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły lub innej placówki, w której kandydat pracuje, stanowisko) 

 
posiadającej /nu/ ocenę pracy 
 
.............................................................................................................................................................. 

(data i stopień) 

 
.............................................................................................................................................................. 

(dotyckczas otrzymane nagrody Ministra, Kuratora, Inspektora, organu Jzu, Dyrektora – rok otrzymania) 

 
– za następujące osiągnięcia: 
 
.............................................................................................................................................................. 
(w zakresie pracy dydaktycznej, wyckowawczej, opiekuńczej, organizacyjnej, obok innyck zasług w treści umieścić również wykaz wyda-
nyck przez kandydata publikacji, dokumentacji pomocy naukowyck, programów nauczania i innyck, w zakresie podnoszenia kwalifikacji). 
 
 

Uzasadnienie 
 

(Przy uzasadnieniu należy operować konkretami, podając daty (rok). Uzasadnienie winno obejmować okres pra-
cy po otrzymaniu ostatniej nagrody). 
 
 
* nie dotyczy wniosku o nagrodę dla dyrektora szkoły 

 
 
 
 
            .................................................                                  ......................................................... 
                          (organizacja związkowa)                                                                                   (wnioskujący) 
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UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE 
NR XXI/90/2008 

z dnia 21 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany ukhwa y w sprawie zasad udzielania siypendiów 
dla siudeniów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz roz. 8a art. 90b, 90c i 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy 
Grębocice uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W zasadack udzielania stypendium dla studentów, 
stałyck mieszkańców Gminy Grębocice, stanowiącyck 
załącznik do uckwały nr XIV/63/2003 Rady Gminy 
Grębocice z dnia 30 września 2003 r. w sprawie za-
sad udzielania stypendiów dla studentów, wprowadza  
się następujące zmiany: 
1. § 6 otrzymuje brzmienie 

i1. ztypendium dla studentów przyznaje się za po-
przedni semestr roku akademickiego, na na-
stępny semestr przez okres pięciu miesięcy 
w wysokości 100 zł miesięcznie, 

 2. ztypendium w wysokości podanej w ust. 1 mo-
że być wypłacone jednorazowo za okres jedne-
go semestruM. 

§ 2 

Wykonanie uckwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI GMINI 

 MARIAN WÓJCIKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE 
NR XXI/92/2008 

z dnia 21 lutego 2008 r. 

w sprawie poboru na ierenie so ekiw podaiyów sianowiąkykh dokhód 
Gminy w drodze inyasa oraz zasad wynagradzania za inyaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 431 z późn. 
zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. 
o podatkack i opłatack lokalnyck (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) Rada Gminy Grębocice uckwala, co następuje: 
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§ 1 

Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: rolne-
go, leśnego i od nieruckomości należnyck od osób 
fizycznyck. 

§ 2 

Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne 
w wysokości 6P zainkasowanyck kwot za pobór 
i terminowe wpłacenie podatków pobranyck na rzecz 
budżetu gminy.  

§ 3 

Wynagrodzenie za inkaso, o którym mowa w § 2, 
wypłacane jest w terminie do 30 dni po racie podatku. 

§ 4 

Wykaz inkasentów podatków na terenie gminy stano-
wi załącznik nr 1 do uckwały.  

§ 5 

1. Inkasenci wymienieni w załączniku nr 1 do uckwały 
są zobowiązani do rozliczenia i wpłat zainkasowa-
nyck podatków w dniu następnym po ustawowym 
terminie płatności rat podatków. 

2. Jeżeli dzień rozliczenia jest dniem wolnym od pra-
cy, rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu 
roboczym. 

§ 6 

Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za 
inkasowanie należności oraz za druki ścisłego zara-
ckowania (kwitariusze). 

§ 7 

uraci moc uckwała nr VI/26/2003 Rady Gminy 
w Grębocicack z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie 
poboru podatków stanowiącyck dockody gminy 
w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla 
inkasentów.  

§ 8 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Grębocice. 

§ 9 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. Uckwałę podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Grębocice. 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI GMINI 

 MARIAN WÓJCIKOWSKI 

 
 
 

Za ąkzniy nr 1 do ukhwa y Rady Gmi-
ny w Grębokikakh nr XXI/92/2008 
z dnia 21 luiego 2008 r. (poz. 890) 

 
 

Lp. Dla sołectwa (przysiółku) Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 

  1 urzęsów Krzysztof Bilski, zam. w urzęsowie  

  2 zzymocin Mickał Wolski, zam. w zzymocinie 

  3 Krzydłowice (Proszówek) Alicja Kiczak, zam. w Krzydłowicack 

  4 Grębocice Marcin zokołowski, zam. w Grębocicack 

  5 Wilczyn, (Świnino) nzesław uondel, zam. w Wilczynie 

  6 Duża Wólka (Bieńków) Anna Bagrowska, zam. w Dużej Wólce 

  7 Obiszów Jerzy zokolski, zam. w Obiszowie  

  8 Proszyce Bogdan Dąbrowski, zam. w Proszycack 

  9 ztara Rzeka Jerzy Koła, zam. w ztarej Rzece 

10 Bucze (nzerńczyce) nzesław Działo, zam. w Buczu 

11 Grodowiec Kazimierz Zdebiak, zam. w Grodowcu 

12 Ogorzelec Joanna Guzera, zam. w Ogorzelcu 

13 Kwielice Mieczysław zocka, zam. w Kwielicack 

14 Żabice Grzegorz Pawluk, zam. w Żabicack 

15 Rzeczyca uadeusz Pierzckalski, zam. Rzeczyca  

16 Retków Bożena nzajkowska, zam. w Retkowie 

17 Grodziszcze Andrzej zzocik, zam. w Grodziszczu 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 
NR XII/58/2008 

z dnia 13 lutego 2008 r. 

w sprawie  regulaminu  oyreolająkego  wysoyooć  siawey i szkzegó owe 
warunyi przyznawania naukzykielom dodaiyów: za wys ugę lai, moiywakyj-
nego, munykyjnego, za warunyi praky, zasady wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnykh zasiępsiw, oraz wysoyooć 
i warunyi  wyp akania nagród i innykh owiadkzeń ze siosunyu praky naukzy-
kielom zairudnionym w szyo akh prowadzonykh przez Gminę Jeżów Sudekyi 

w 2008 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Gminy 
uckwala regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponad-
wymiarowe oraz godziny doraźnyck zastępstw, oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innyck świadczeń ze stosunku pracy. 

 
 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Regulamin niniejszy ma zastosowanie do nauczycieli 
posiadającyck poszczególne stopnie awansu zawodo-
wego zatrudnionyck w szkołack podstawowyck 
i gimnazjum, prowadzonyck przez Gminę Jeżów zu-
decki. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 

z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 
2005 roku w sprawie wysokości minimalnyck sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnyck warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zmianami), 

3. wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela stażysty – 
należy przez to rozumieć wysokość stawki wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela posiadającego 
stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty 
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym, obowiązującym w gminie Jeżów 
zudecki, 

4. organie prowadzącym szkołę – rozumie się przez to 
Gminę Jeżów zudecki, 

5. szkole – należy przez to rozumieć: szkołę lub zespół 
szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Jeżów zudecki, 

6. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 

7. wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Jeżów zu-
decki, 

  8. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

  9. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

10. uczniu – rozumie się przez to także wyckowanka, 
11. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 

należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § 1 
ust. 1 rozporządzenia, 

12. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Jeżowie zudec-
kim i Komisję Międzyzakładową NzZZ izolidar-
nośćM Pracowników Oświaty i Wyckowania 
w Jeleniej Górze. 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 3 

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

2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

3. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor szkoły. 

R o z d z i a ł  III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Wysokość środków finansowyck, przeznaczonyck 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w szkole, 
stanowi wskaźnik w wysokości 4P płacy zasadni-
czej nauczycieli w niej zatrudnionyck. 
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2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty 
w granicack od 0P do 20P. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od 
osiąganyck efektów pracy nauczyciela. 

4. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku mo-
tywacyjnego jest spełnienie wymogów określonyck 
w § 6 rozporządzenia. Ponadto dodatek motywa-
cyjny i jego przyznanie uzależnia się od spełnienia 
znacznej części następującyck kryteriów w zakre-
sie:  
1) Osiągnięć dydaktycznyck, wyckowawczyck 

i opiekuńczyck, takick jak: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ick możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobryck osiągnięć dydaktyczno- 
-wyckowawczyck potwierdzonyck wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sack, zawodack, olimpiadack, itp., 

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności me-
todycznyck w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznyck i wyckowawczyck we współpracy 
z nauczycielami metodykami, 

c) przygotowanie i prowadzenie w ramack ze-
społów przedmiotowyck lekcji otwartyck 
z zastosowaniem innowacji i różnorodności 
metodycznyck w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznyck i wyckowawczyck, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
ckowawczyck uczniów we współpracy z ick 
rodzicami, opiekunami prawnymi, jak również 
pedagogiem szkolnym i Poradnią Psyckolo-
giczno-Pedagogiczną, 

e) pełne rozpoznanie środowiska wycko-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebującyck 
szczególnej opieki, współpraca z Policją i in-
stytucjami wspierającymi. 

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

się do przydzielonyck obowiązków,  
b) podnoszenie umiejętności zawodowyck, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nyck pomieszczeń, pomocy dydaktycznyck 
lub innyck urządzeń szkolnyck, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej,  w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowyck, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) Zaangażowania w realizację czynności i zajęć, 

o któryck mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Kar-
ty Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnyck, 
b) udział  w  komisjack  przedmiotowyck  i  in-

nyck, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskick, przejawianie 
innyck form aktywności w ramack We-
wnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innyck zadań 
statutowyck szkoły. 

5. Warunkami dodatkowymi przyznania dodatku mo-
tywacyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoły – 
oprócz kryteriów wymienionyck w pkt 4, są: 
a) poprawne i terminowe opracowanie arkusza or-

ganizacyjnego, 
b) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznyck, opiekuńczyck i wyckowawczyck, wy-
posażanie szkoły w odpowiednie środki dydak-
tyczne, niezbędny sprzęt, 

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

d) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnyck i wycko-
wawczyck oraz realizacja wniosków i zaleceń 
organu prowadzącego, 

e) opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżeto-
wyck, celowe i oszczędne wydatkowanie środ-
ków finansowyck, 

f) właściwe i racjonalne organizowanie działalności 
administracyjno-gospodarczej, zgodne z potrze-
bami szkoły prowadzenie polityki kadrowej, dba-
łość o stan teckniczny i estetykę obiektów 
szkolnyck, racjonalne zarządzanie nieruckomo-
ścią i majątkiem szkolnym, 

g) zapewnienie i przestrzeganie wymaganyck pra-
wem przepisów bkp i ppoż., 

k) dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształto-
wanie odpowiednick relacji międzyludzkick 
w stosunku do rodziców dzieci,  współpracow-
ników jak i podwładnyck, 

i) współpraca ze statutowymi organami szkoły 
i związkami zawodowymi.  

6. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela, w granicack przyznanyck środków finanso-
wyck, ustala dyrektor szkoły. 

7. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, 
dokonywane jest przez Wójta Gminy Jeżów zudec-
ki na wniosek zekretarza Gminy uwzględniając sto-
sowne kryteria. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 
6 miesięcy po przepracowaniu przez nauczyciela 
6 miesięcy w danej szkole. 

2. Wysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzie-
ląc kwotę przez trzydzieści dni i mnożąc przez dni 
przepracowane. 
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R o z d z i a ł  IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przyznaje się 
miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w pkt 3.  

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom realizującym dodatkowe zajęcia i zadania, do 
któryck zalicza się:  
– wyckowawstwo klasy, 
– opiekuna stażu,  
– doradcy metodycznego,  
– nauczyciela konsultanta. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego określona jest 
w tabeli nr 1. 

 
uabela nr 1 

Wysokość i stawki dodatku funkcyjnego 

Lp. 
ztanowisko kierownicze lub rodzaj dodatkowego zajęcia, 

zadania 
Wysokość dodatku 

w wymiarze miesięcznym 
 1. Dyrektor Zespołu zzkół, Dyrektor zzkoły  do 100P 
 2. Wicedyrektor do   80P 

Wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela 
stażysty 

 3. Za wyckowawstwo klasy liczącej: 
– do 19 uczniów 
– od 20 uczniów 

 
      60 zł 
      90 zł 

 4. Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu       60 zł 
 5. Za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego        40 zł 
 6. Za sprawowanie funkcji nauczyciela konsultanta       40 zł 

 
 
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-

ły, w granicack stawek określonyck tabelą, ustala 
Wójt, uwzględniając między innymi wielkość szko-
ły, jej strukturę organizacyjną, łączna liczbę oddzia-
łów, ilość stanowisk kierowniczyck, złożoność za-
dań wynikającyck z zajmowanego stanowiska, wy-
niki i jakość świadczonej pracy szkoły, osiągnięcia 
dydaktyczne, wyckowawcze i opiekuńcze placów-
ki, zaangażowanie w realizację zadań statutowyck 
jak i określonyck w planie budżetowym szkoły, 
współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi 
gminy oraz warunki lokalowe i środowiskowe, w 
jakick szkoła funkcjonuje. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-
14/116/08 z dnia 5 marca 2008 r. stwierdzono 
nieważność § 6 ust. 4 we fragmencie iwyniki i ja-
kość świadczonej pracy szkoły, osiągnięcia dydak-
tyczne, wyckowawcze i opiekuńcze placówki, za-
angażowanie w realizację zadań statutowyck jak  
i określonyck w planie budżetowym szkoły, współ-
pracę z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy 
oraz warunki lokalowe i środowiskowe, w jakick 
szkoła funkcjonujeM). 

5. Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kie-
rownicze, oraz wykonującego inne dodatkowe za-
dania określone w pkt 2, wysokość dodatku funk-
cyjnego ustala dyrektor szkoły. 

6. Dodatek funkcyjny na zasadack określonyck 
w pkt. 1 przysługuje również nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.  

§ 7 

1. W razie zbiegu tytułów do dwóck lub więcej dodat-
ków, o któryck mowa w § 6 pkt 1 i 2, nauczycie-
lowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego 
z tytułów. 

2. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każdą 

osobę odbywającą staż i powierzoną nauczycielo-
wi. 

3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków wyckowawcy klasy przysługują za 
każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie 
od wymiaru czasu pracy.  

R o z d z i a ł  V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnyck, uciążliwyck dla 
zdrowia warunkack określonyck w przepisack § 8 
i 9 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w pkt 1, uza-
leżniona jest od: 
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia 

realizowanyck prac lub zajęć, 
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kack, o któryck mowa w pkt. 1. 
3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-

cy z tytułu ick wykonywania w:  
1) trudnyck warunkack – w wysokości 15P staw-

ki godzinowej za: 
a) zajęcia rewalidacyjno-wyckowawcze z dzieć-

mi i młodzieżą upośledzoną umysłowo 
w stopniu głębokim, 

b) prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego, 

c) zajęć dydaktycznyck w klasack łączonyck 
w szkołack podstawowyck, 

2) uciążliwyck warunkack w wysokości 20P 
stawki godzinowej, za zajęcia wymienione 
ppkt 1 i prowadzonyck z dziećmi i młodzieżą, 
któryck stan zdrowia z powodu stanów ckoro-
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bowyck, wymienionyck w § 2 ust.1 rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki zocjalnej z dnia 
1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku 
życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia ko-
nieczność sprawowania stałej opieki lub udziela-
nia pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 
16 roku życia, u któryck wystąpiło naruszenie 
sprawności organizmu z przyczyn, o któryck 
mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki zpołecznej z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepeł-
nosprawności i stopniu niepełnosprawności 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 

4. Dodatek za trudne warunki pracy określone wyżej 
wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje 
w tyck warunkack cały obowiązujący go wymiar 
godzin, oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w szkole, realizuje w tyck 
warunkack obowiązujący go wymiar godzin.  

5. Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem wymienionyck warunków, w któryck 
umowa w pkt 3, ustala dla nauczyciela dyrektor 
szkoły, a dla dyrektora Wójt. 

R o z d z i a ł  VI 

GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH 
ZASTĘPSTW 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycz-
nyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck realizo-
wanyck w ramack godzin ponadwymiarowyck na-
uczyciela.  

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnyck godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnyck za-
stępstw ustala się jak za jedną godzinę ponadwy-
miarową. 

R o z d z i a ł  VII 

NAGRODY, ICH WYSOKOŚĆ ORAZ ZASADY 
I KRYTERIA PRZYZNAWANIA 

§ 10 

1. W budżecie gminy tworzy się fundusz nagród dla 
nauczycieli za ick osiągnięcia dydaktyczno-wycko-
wawcze i opiekuńcze w wysokości 1P planowa-
nego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń. 

2. Środki stanowiące 0,8P przekazywane są bezpo-
średnio do budżetów placówek z przeznaczeniem 
na nagrody, którymi dysponuje dyrektor.  

3. Środki stanowiące 0,2P przeznacza się na nagrody 
dla nauczycieli będące w dyspozycji Wójta.  

§ 11 

Nagrody Dyrektora szkoły jak również nagrody Wójta 
przyznawane są nauczycielom oraz odpowiednio dy-
rektorom szkół i placówek w szczególności za: 
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wyckowawczej: 

1) inspirowanie lub podejmowanie działań innowa-
cyjnyck w zakresie wdrażania nowatorskick me-
tod nauczania i wyckowania, opracowywania 
autorskick programów i publikacji, dbałość 
o wysoką jakość zajęć dydaktycznyck poprzez 
stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycz-
nej i metodycznej, 

2) osiąganie dobryck wyników w nauczaniu, po-
twierdzonyck na sprawdzianack kompetencji, 
potwierdzonyck wynikami nadzoru pedagogicz-
nego lub oceną jej uczestników oraz zakwalifi-
kowaniem się uczniów do udziału w zawodack, 
olimpiadack przedmiotowyck, w konkursack, 
przeglądack i festiwalack, co najmniej na szcze-
blu okręgowym (rejonowym), rozwijanie indywi-
dualnyck ceck uczniów i wspomaganie ick 
wszeckstronnego rozwoju, osiągnięcia w pracy 
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

3) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uro-
czystości szkolnyck lub środowiskowyck, takick 
jak: nadanie szkole imienia, wręczenia sztanda-
ru, dni patrona szkoły lub placówki,  

4) organizowanie imprez kulturalnyck, sportowyck, 
rekreacyjnyck i wypoczynkowyck dla uczniów, 

5) prowadzenie działalności wyckowawczej w kla-
sie poprzez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklack teatralnyck, koncertack, 
wystawack i spotkaniack z interesującymi ludź-
mi, prawidłowe organizowanie wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, 

6) udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucznia-
mi między innymi mającymi trudności w nauce 
lub pracy resocjalizacyjnej z uczniami. 

2. W zakresie pracy opiekuńczo-wyckowawczej: 
1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym 

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, po-
ckodzącym z rodzin ubogick lub patologicznyck, 

2) inspiruje lub prowadzi działalność mającą na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkokolizmu, osiąganie do-
bryck wyników w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

3) organizuje współpracę szkoły lub placówki z ro-
dzicami, jednostkami wspomagającymi działal-
ność statutową szkoły takick jak służba zdrowia, 
Policja oraz organizacjami i stowarzyszeniami,  

4) współpraca ze środowiskiem szkoły celem ujed-
nolicenia procesu wyckowawczego. 

3. W zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i dyrek-
tora oraz realizacji innyck zadań statutowyck szko-
ły: 
1) udział w zorganizowanyck formack doskonalenia 

zawodowego, inspirowanie do doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, podejmowanie działań 
na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego 
warsztatu pracy, inicjowania różnorodnyck dzia-
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łań rady pedagogicznej służącyck podnoszeniu 
jakości pracy szkoły, 

2) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, kiero-
wanie zespołem samokształceniowym, proble-
mowym, współpraca z ośrodkami dokształcania 
nauczycieli, 

3) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmującyck pracę w za-
wodzie nauczyciela, 

4) diagnozowanie pracy szkoły, prawidłowa reali-
zacja planu wydatków budżetowyck i prawidło-
we prowadzenie dokumentacji związanej ze sta-
nem inwentaryzacyjnym szkoły, pozyskiwanie 
środków pozabudżetowyck na rzecz szkoły, 

5) aktywność przy rekrutacji i pozyskiwaniu 
uczniów i wyckowanków do szkoły, 

6) zaangażowanie w poprawę stanu tecknicznego 
i doposażenia bazy szkolnej, remonty, inwesty-
cje i prace wykonywane we własnym zakresie, 

7) inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działa-
niack oświatowyck na terenie Gminy Jeżów zu-
decki. 

§ 12 

1. Nagrody, o któryck mowa w § 10, są przyznawane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2. W szczególnie uzasadnionyck przypadkack dyrektor 
za zgodą Wójta, lub Wójt, może przyznać nagrodę 
nauczycielowi w innym terminie. 

§ 13 

1. Nagrodę Wójta  ustala się w wysokości nie wyższej 
niż 150P miesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela stażysty. 

2. Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 100P 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty. 

§ 14 

1. Wójt przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na 
wniosek, według wzoru określonego w załączniku 
do uckwały, z którym mają prawo wystąpić:  
1) dyrektor – dla nauczyciela zatrudnionego w da-

nej szkole, 
2) organ nadzoru pedagogicznego – dla dyrektora 

szkoły, 
3) organizacje związkowe – dla nauczycieli i dyrek-

tora szkoły, 
4) Rada pedagogiczna – dla nauczycieli i dyrektora 

szkoły, 
5) Rada rodziców – dla nauczycieli i dyrektora 

szkoły. 
2. Wnioski, o któryck mowa w pkt. 1, składane są 

w Urzędzie Gminy Jeżów zudecki w terminie do 
dnia 25 września każdego roku. 

3. Dyrektor przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub 
na wniosek organów szkoły. 

4. Wnioski do dyrektora składne są w terminie do 
25 września każdego roku, według wzoru określo-
nego w załączniku do uckwały. 

5. Wnioski o nagrodę Wójta i dyrektora rozpatrywane 
są w terminie 14 dni od ostatecznego terminu ick 
składnia. 

§ 15 

Nagroda Wójta lub dyrektora może być przyznana na-
uczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 
1 rok.  

§ 16 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego 
teczce akt osobowyck. 

R o z d z i a ł  VIII 

POSTANOWIENIA KOECOWE 

§ 17 

1. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału 
ZNP w Jeżowie zudeckim i Komisją Międzyzakła-
dową NzZZ izolidarnośćM Pracowników Oświaty 
i Wyckowania w Jeleniej Górze. 

2. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy po 
uzgodnieniu treści z właściwymi strukturami związ-
ków zawodowyck działającyck w oświacie. 

§ 18 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Jeżów zudecki. 

§ 19 

uraci moc uckwała Rady Gminy Jeżów zudecki numer 
III/18/2007  z dnia 31stycznia 2007 r.  w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnyck zastępstw, 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innyck 
świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w szko-
łack prowadzonyck przez Gminę Jeżów zudecki 
w 2007 roku. 

§ 20 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNInZDnI 
 RADI GMINI 

 ARTUR SMOLAREK 
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Za ąkzniy do ukhwa y Rady Gminy Jeżów 
Sudekyi nr XII/58/2008 z dnia 13 luiego 
2008 r. (poz. 891) 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XVI/72/07 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie przyjękia „Regulaminu dodaiyów do wynagradzania naukzykieli 
w plakówyakh oowiaiowykh podleg ykh Gminie Kosiom oiy na roy 2008” 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej iKartą NauczycielaM, w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
po uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Związków  Zawodowyck,  Rada  Gminy 
Kostomłoty uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin dodaiyów do wynagrodzenia 
naukzykieli w plakówyakh oowiaiowykh podleg ykh 
Gminie Kosiom oiy na roy 2008” w treści określonej 
poniżej. 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 

§ 2 

Wysokość minimalnyck stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli określa Minister właściwy do 
spraw oświaty.  

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 3 

1. Dodatek za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ prowadzący 
szkołę zgodnie z art. 33 KN. 

2. Dodatek przysługuje także za okres urlopu dla pora-
towania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. (zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Woje-
wódzkiego ządu Administracyjnego NK.II.0914-
12/51/08 z dnia 4 marca 2008 r. o stwierdzenie 
nieważności § 3 ust. 2). 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 4 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stano-
wisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w załączniku do REGULAMINU DODAuKoW 
DO WINAGRADZANIA NAUnZInIELI (załącznik do 
uckwały nr V/21/07). 

2. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, 
którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 

albo inne stanowisko kierownicze przewidziane 
w statucie szkoły, 

2) wyckowawstwo klasy, 
3) sprawowanie funkcji: 

a) doradcy metodycznego lub nauczyciela kon-
sultanta, 

b) opiekuna stażu. 
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-

ły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczycie-
la zajmującego inne stanowisko kierownicze – dy-
rektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej 
warunki organizacyjne, liczbę oddziałów i uczniów, 
złożoność zadań wynikającyck z funkcji kierowni-
czej, liczbę stanowisk kierowniczyck, wyniki pracy 
szkoły. 

4. Nauczycielom, którym powierzono wyckowawstwo 
klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, 
nauczyciela – konsultanta lub opiekuna stażu, wy-
sokość dodatku ustala dyrektor szkoły, w granicack 
stawek określonyck tabelą w załączniku do 
REGULAMINU DODAuKoW DO WINAGRA-
DZANIA NAUnZInIELI (załącznik do uckwały 
nr V/21/07). 

5. Dodatek za wyckowawstwo przyznaje dyrektor 
szkoły. 

6. Dodatek za sprawowanie funkcji doradcy meto-
dycznego przyznaje dyrektor szkoły biorąc pod 
uwagę: 
1) liczbę nauczycieli objętyck wsparciem meto-

dycznym, 
2) teren działania. 

7. Dodatek za sprawowanie opiekuna stażu przyznaje 
dyrektor szkoły. 

8. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje 
w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania zadań, za które przysługuje doda-
tek. Jeżeli stanowisko kierownicze lub funkcyjne 
powierzono nauczycielowi na okres nieobejmujący 
pełnyck miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia 
związanyck z nim obowiązków. 

9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresack, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innyck powodów obowiązków, do któryck jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 
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10. Dodatek funkcyjny, w stawce określonej dla dy-
rektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi szkoły 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po 3 miesiącack zastępstwa. 

11. Nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą 
przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w ra-
zie zbiegu tytułów do dwóck lub więcej dodatków 
funkcyjnyck przysługuje dodatek wyższy. 

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
ządu Administracyjnego NK.II.0914-12/51/08 z dnia 
4 marca 2008 r. o stwierdzenie nieważności § 4 
ust. 3 we fragmencie iwyniki pracy szkołyM i ust. 9). 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 5 

1. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na 
dodatek motywacyjny w wysokości 2,5P wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, 
posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Wójt 
Gminy w wysokości do 12P wynagrodzenia, a dla 
nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły. 

3. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której uzupełnia etat. 

4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest kwotowo 
na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy 
i nie dłuższy niż rok. 

5. Dodatek motywacyjny jest dodatkiem za efekty 
i jakość pracy nauczyciela i dyrektora. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje Wójt Gminy uwzględniając przede wszystkim: 
a) osiągnięcia dydaktyczne, wyckowawcze i opie-

kuńcze szkoły, 
b) współpracę z organem prowadzącym i nadzoru 

pedagogicznego, 
c) przestrzeganie prawa oświatowego i dyscypliny 

budżetowej, 
d) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw oso-

bowyck pracowników, 
e) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania 

środków pozabudżetowyck, 
f) dbanie o mienie i majątek szkoły, 
g) sprawowanie  nadzoru  nad  prawidłową  pracą 

nauczycieli oraz pozostałyck pracowników szko-
ły, 

k) przestrzeganie przepisów bkp i ppoż.  
7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje 

dyrektor szkoły w ramack przyznanyck przez Radę 
Gminy środków. 

8. Organ prowadzący określa kryteria przyznawania 
dodatku motywacyjnego w podległyck placówkack 
uwzględniając: 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wyckowawcze i opie-

kuńcze nauczyciela, 
2) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i spo-

łeczności lokalnej, 
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowyck w miarę 

możliwości, 
4) współpracę z rodzicami ucznia, 
5) pisanie projektów. 

9. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną 
i związki zawodowe działające na terenie placówki 
o przyznaniu dodatków motywacyjnyck. (zkarga 
Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego ządu 
Administracyjnego NK.II.0914-12/51/08 z dnia 
4 marca 2008 r. o stwierdzenie nieważności § 5 
ust. 9). 

DODATEK ZA TRUDNE I UCIĄŻLIWE WARUNKI 
PRACY 

§ 6 

Nauczycielom i wyckowawcom przysługują dodatki za 
trudne i uciążliwe warunki pracy: 
1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasack łą-

czonyck pod warunkiem realizacji zajęć wg oddziel-
nyck programów nauczania, przysługuje dodatek 
w wysokości 20P stawki godzinowej, za każdą 
przepracowaną w tyck klasack godzinę nauczania. 

2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidual-
ne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego programem szkoły specjalnej dla upośle-
dzonyck w stopniu lekkim przysługuje dodatek 
w wysokości 10P, prowadzącym zajęcia rewalida-
cyjno-wyckowawcze z dziećmi i młodzieżą upośle-
dzoną w stopniu głębokim, przysługuje dodatek 
w wysokości 20P stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania. 

3. Dodatki, o któryck mowa w ust. 1 i 2, przysługują 
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnyck 
warunkack pozostają do obowiązującego wymiaru 
godzin. 

4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, 
a w okresie niewykonywania pracy, za który przy-
sługuje wynagrodzenie liczone jak za urlop wypo-
czynkowy. 

5. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wy-
płacany jest miesięcznie z góry. 

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
ządu Administracyjnego NK.II.0914-12/51/08 z dnia 
4 marca 2008 r. o stwierdzenie nieważności § 6 
ust. 1 we fragmencie ipod warunkiem realizacji zajęć 
wg oddzielnyck programów nauczaniaM i ust. 4). 

GODZINY PONADWYMIAROWE 

§ 7 

1. Godziny ponadwymiarowe przydziela dyrektor szko-
ły zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za trudne i uciążliwe 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinack ponadwy-
miarowyck odbywa się w takick warunkack) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznyck, 
wyckowawczyck lub opiekuńczyck realizowanyck 
w ramack godzin ponadwymiarowyck nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, zgodnie z art. 42 
ust.3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 z zaokrągle-
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niem do pełnyck godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 
godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i doraźnyck zastępstw następuje 
w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela 
i Kodeksie pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniack, 
w któryck nauczyciel nie mógł ick realizować 
z przyczyn leżącyck po stronie pracodawcy, należy 
regulować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. uygodniowa liczba godzin ponadwymiarowyck, 
które realizuje nauczyciel, wynika z arkusza organi-
zacyjnego. 

7. Godziny, na któryck realizowane są zajęcia dodat-
kowe przyznane przez Wójta Gminy są płatne za 
faktycznie przepracowane, a wynagrodzenie oblicza 
się z zackowaniem zasad, jak przy godzinack po-
nadwymiarowyck. 

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
ządu Administracyjnego NK.II.0914-12/51/08 z dnia 
4 marca 2008 r. o stwierdzenie nieważności § 7 
ust. 6 i 7). 

FUNDUSZ NAGRÓD 

§ 8 

1. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 Karty Nauczyciela 
tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 
w wysokości 1P rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli. 

2. zpecjalny fundusz dzieli się następująco: 
1) 20P funduszu nagród przeznacza się na nagro-

dy Wójta Gminy, 
2) 80P funduszu nagród przeznacza się na nagro-

dy dyrektora szkoły. 
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cka-

rakter uznaniowy. 
Przyznanie nauczycielowi nagrody jest uzależnione 
od osiągnięć w zakresie pracy: 
1) dydaktycznej, 

a) stwierdzenie dobryck wyników sprawdzia-
nów, egzaminów zewnętrznyck, 

b) zakwalifikowanie uczniów do finałów konkur-
su przedmiotowyck zawodów sportowyck, 

c) przygotowanie uczniów do udziału w festiwa-
lack, wystawack, przeglądack itp., 

d) praca z uczniem słabym, 
2) wyckowawczej, 

a) integracji klasy,  
b) prowadzeniu urozmaiconej działalności wy-

ckowawczej, 
c) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnyck, śro-

dowiskowyck i wyckowawczyck, 
3) opiekuńczej, 

a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi 
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

b) przygotowanie i przeprowadzenie zimowego 
lub letniego wypoczynku dla dzieci, a w sto-
sunku do dyrektora i wicedyrektora również 
od: 
1) działań służącyck podnoszeniu jakości 

pracy szkoły, 
2) działań stwarzającyck warunki do ick sku-

tecznej realizacji. 

Uzgodnienie przyznawania nagród dla nauczycieli 
z organizacją związkową działająca w danej pla-
cówce. (zkarga Wojewody Dolnośląskiego do Wo-
jewódzkiego  ządu  Administracyjnego  NK.II.0914-
-12/51/08 z dnia 4 marca 2008 r. o stwierdzenie 
nieważności § 8 ust. 3 we fragmencie iUzgodnie-
nie przyznawania nagród dla nauczycieli z organiza-
cją związkową działającą w danej placówceM). 

4. Wójt Gminy przyznaje nagrody dla kadry kierowni-
czej szkół oraz dla szczególnie wyróżniającyck się 
nauczycieli. 

5. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody nauczycielom 
i wyckowawcom za ick osiągnięcia. Nauczycielowi, 
który przepracował w szkole 1 rok za jego osią-
gnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wyckowaw-
czej oraz realizowanie zadań statutowyck dyrektor 
szkoły może przyznać nagrodę dyrektora. 

6. Z wnioskiem o nagrodę Wójta Gminy występują: 
1) dla dyrektorów szkół: 

a) osoby sprawujące nadzór pedagogiczny, 
b) dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi zzkół 

w Kostomłotack, 
c) Przewodniczący Rady Gminy, 
d) nzłonkowie związku zawodowego działające-

go w danej placówce, 
2) dla wicedyrektorów, kadry kierowniczej i na-

uczycieli: 
a) osoby jak w pkt. 1,  
b) dyrektor szkoły. 

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 9 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowanego stanowiska nauczyciela przysługuje do-
datek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w 
wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny 
nauczyciela, wypłacany co miesiąc w wysokości: 
1) 6P miesięcznej stawki najniższego wynagro-

dzenia za pracę, ustalonego przez Ministra Pracy 
i Polityki zocjalnej zwanego dalej inajniższym 
wynagrodzeniemM dla 1 osoby,  

2) 8P najniższego wynagrodzenia dla 2 osób, 
3) 10P najniższego wynagrodzenia dla 3 osób, 
4) 12P najniższego wynagrodzenia dla 4 i więcej. 

2. Do osób, o któryck mowa w ust. 1, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującyck: 
1) współmałżonka oraz dzieci, z tym że na dzieci 

uczące się dodatek przysługuje do lat 24, 
2) rodziców pozostającyck na jego wyłącznym 

utrzymaniu. 
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 

także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy 
w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im    
wypłacał dodatek.  

4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi 
niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego.  

5. Dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ust. 1, 
przysługuje nauczycielom, którzy są zatrudnieni 
na co najmniej 0,5 obowiązującego wymiaru go-
dzin. 
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6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym złożono wniosek o jego przyznanie. 

7. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego na uczące  się dzieci w syste-
mie zaocznym, do wniosku należy dołączyć za-
świadczenie z urzędu skarbowego o dockodack 
dziecka za rok poprzedni. 

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresack: 
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 wojskowej była za-
warta umowa o pracę na czas  określony doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do kończ roku, 
okresu, na który była zawarta ta umowa, 

4) korzystania z urlopu wypoczynkowego przewi-
dzianego w odrębnyck przepisack. 

9. Dodatek dla nauczyciela lub współmałżonków na 
ick wniosek przyznaje dyrektor szkoły, dla dyrekto-
ra szkoły na jego wniosek przyznaje Wójt Gminy. 

10. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie 
z góry. 

DODATEK WIEJSKI 

§ 10 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje przysługuje 
dodatek wiejski zgodnie z art. 54 ust. 5 KN. 

§ 11 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Kostomłoty. 

§ 12 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNInZDnA 
 RADI GMINI 

 JANINA GAWLIK 
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Za ąkzniy nr 1 do ukhwa y Rady Gmi-
ny Kosiom oiy nr XVI/72/07 z dnia 
21 grudnia 2007 r. (poz. 892) 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XIX/81/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany ukhwa y nr XVIII/78/08 z dnia 22 siykznia 2008 r. 
w sprawie udzielania przedsiębiorsiwom pomoky regionalnej na wspieranie 
nowykh inwesiykji  lub iworzenie  nowykh miejsk praky związanykh z nową 

inwesiykją, w mormie zwolnienia z podaiyu od nierukhomooki 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkack i opłatack lokalnyck (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uckwałę nr XVIII/78/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy 
regionalnej na wspieranie nowyck inwestycji lub tworzenie nowyck miejsc pracy związanyck z nową inwesty-
cją, w formie zwolnienia z podatku od nieruckomości w następujący sposób: 

1. § 4 ust. 2 uckwały otrzymuje brzmienie: iWysokość udzielanej ulgi podatkowej jest uzależniona od: 
a) ilości powstałyck w jej wyniku nowyck miejsc pracy lub 
b) powierzckni budynków związanyck z działalnością gospodarczą 
i jest określona odpowiednio w załączniku nr 1 oraz 1aM. 

2. w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: iPomoc dla danego przedsiębiorstwa może dotyczyć tylko 
jednego rodzaju ulgi podatkowej wymienionej w § 2M. 

3. Zmienia się załącznik nr 1 do uckwały nr XVIII/78/08 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 22 stycznia w następu-
jący sposób: 

 
iZałącznik nr 1 do uckwały 
nr XVIII/78/08 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 22 stycznia 2008 r. 

 
„Wysoyooć  udzielanej  ulgi  podaiyowej  uzależniona  od ilooki powsia ykh w jej wyniyu nowykh miejsk 
praky” 

 
Wysoyooć udzielanej ulgi podaiyowej dla iworząkego ko najmniej 5 miejsk praky 

w pierwszym roku działalności 100P 

Wysoyooć udzielanej ulgi podaiyowej dla iworząkego ko najmniej 20 miejsk praky 

w pierwszym roku działalności 100P 
w drugim roku działalności   80P 

Wysoyooć udzielanej ulgi podaiyowej dla iworząkego ko najmniej 50 miejsk praky 

w pierwszym roku działalności 100P 
w drugim roku działalności   80P 
w trzecim roku działalności   60P 

Wysoyooć udzielanej ulgi podaiyowej dla iworząkego ko najmniej 75 miejsk praky 

w pierwszym roku działalności 100P 
w drugim roku działalności   80P 
w trzecim roku działalności   60P 

w czwartym roku działalności   40P 

Wysoyooć udzielanej ulgi podaiyowej dla iworząkego ko najmniej 100 miejsk praky 

w pierwszym roku działalności 100P 
w drugim roku działalności   80P 
w trzecim roku działalności   60P 

w czwartym roku działalności   40P 
w piątym roku działalności   20P 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 72 –  5085  – Poz. 893 i 894 

4. Po załączniku 1 dodaje się załącznik 1a następującej treści: 

iZałącznik nr 1a do uckwały 
nr XVIII/78/08 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 22 stycznia 2008 r. 

 
Wysoyooć udzielanej ulgi podaiyowej uzależniona od powierzkhni budynyów związanykh 

z dzia alnookią gospodarkzą 
 

Okres zwolnienia Procent zwolnienia w kolejnyck latack 
Powierzcknia użytkowa od 0,05 ka do 0,5 ka 

w pierwszym roku działalności 100P 
w drugim roku działalności   80P 
w trzecim roku działalności   60P 

Powierzcknia użytkowa powyżej 0,5 ka do 1 ka 
w pierwszym roku działalności 100P 

w drugim roku działalności   80P 
w trzecim roku działalności   60P 

w czwartym roku działalności   40P 
Powierzcknia użytkowa powyżej 1 ka 

w pierwszym roku działalności 100P 
w drugim roku działalności   80P 
w trzecim roku działalności   60P 

w czwartym roku działalności   40P 
w piątym roku działalności   20P 

 

§ 2 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 

§ 3 

1. Uckwała  wckodzi  w życie  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

2. Uckwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
 
 PRZEWODNInZDnA 
 RADI GMINI 

 JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XIX/82/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie zwolnienia w ramakh pomoky de minimis z podaiyu od nierukho-
mooki, nierukhomooki zajęiykh na prowadzenie dzia alnooki gospodarkzej  

na ierenie gminy Kosiom oiy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkack i opłatack lokalnyck (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uckwala, 
co następuje: 
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§ 1 

1. Uckwała określa szczegółowe warunki udzielania 
pomocy de minimis, do której ma zastosowanie 
rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskick 
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 uraktatu do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 379/5 
z 28 grudnia 2006 r.). 

2. Uckwały nie stosuje się do pomocy podmiotom 
wymienionym w art. 1 ust. 1 lit. a–k rozporządze-
nia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 
nieruckomości położonej na terenie gminy Ko-
stomłoty, posiadający tytuł prawny do nieruckomo-
ści, może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli war-
tość tej pomocy nie przekracza 200 000 EURO z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podmiot prowadzący działalność w sektorze trans-
portu drogowego może uzyskać pomoc de minimis, 
jeżeli wartość tej pomocy nie przekracza 100 000 
EURO. 

§ 3 

1. Zwalnia się z podatku od nieruckomości grunty, 
budynki i budowle lub ick części związane bezpo-
średnio z nowo uruckomioną działalnością gospo-
darczą przez  przedsiębiorców, którzy podejmą po 
raz pierwszy, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
wejściem w życie niniejszej uckwały, działalność 
gospodarczą na terenie gminy Kostomłoty. 

2. Warunkiem zwolnienia jest: 
a) utworzenie nowyck miejsc pracy w przeliczeniu 

na osoby zatrudnione na podstawie przepisów 
prawa pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 
albo  

b) wybudowanie budynków, budowli lub ick części 
związanyck z nową działalnością. 

3. uen sam przedsiębiorca, w ramack tej samej dzia-
łalności gospodarczej, może korzystać tylko z jed-
nego zwolnienia, albo określonego w ust. 2 lit. a, 
albo określonego w ust. 2 lit. b. 

4. Zwolnienie przysługuje na okres: 
a) 1 roku – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 

co najmniej 3 miejsca pracy albo wybudowano 
budynki o powierzckni użytkowej do 0,03 ka, 

b) 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 5 miejsc pracy albo wybudowano bu-
dynki o powierzckni użytkowej powyżej 0,03 ka 
do 0,1 ka, 

c) 3 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 15 miejsc pracy albo wybudowano bu-
dynki o powierzckni użytkowej powyżej 0,1 ka 
do 0,5 ka, 

d) 4 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co 
najmniej 20 miejsc pracy albo wybudowano bu-
dynki, budowle lub ick części o powierzckni 
użytkowej powyżej 0,5 ka. 

5. Wysokość zwolnienia nie może przekraczać okre-
ślonego procentowo należnego podatku rocznego, 
o którym mowa w pkt 1, liczonego od powierzckni 
gruntów, powierzckni użytkowej budynków lub ick 
części oraz od wartości budowli: 

a) 100P – w przypadku zwolnienia przez pierwszy 
rok, 

b) 80P – w przypadku zwolnienia przez drugi rok, 
c) 60P – w przypadku zwolnienia przez trzeci rok, 
d) 40P – w przypadku zwolnienia przez czwarty 

rok. 
6. Pomoc na tworzenie nowyck miejsc pracy, związa-

nyck z nową inwestycją, może być udzielana na 
miejsca pracy tworzone nie później niż w okresie 
3 lat od dnia zakończenia inwestycji. 

7. Korzystający z pomocy określonej niniejszą uckwałą 
jest zobowiązany do prowadzenia działalności go-
spodarczej, a jeżeli korzysta ze zwolnienia, o któ-
rym mowa w ust. 2 lit. a, do zackowania utworzo-
nyck miejsc pracy, w okresie co najmniej 2 lat li-
czonyck po upływie okresu zwolnienia. 

8. Zwolnienie przysługuje na wniosek podatnika, zło-
żony nie później niż 3 miesiące od dnia, w którym 
podatnik nabył prawo do zwolnienia, po udokumen-
towaniu faktu rozpoczęcia działalności, a jeżeli ko-
rzysta ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 
lit. a, także utworzenia nowyck miejsc pracy. 

§ 4 

1. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 3, może sko-
rzystać także przedsiębiorca, który poszerza swoją 
działalność. 

2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 obejmuje wów-
czas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grun-
ty, budynki, budowle i ick części przeznaczone na 
poszerzenie działalności gospodarczej. 

3. Do zwolnienia określonego w niniejszym paragrafie 
stosuje się odpowiednio przepisy § 3. 

§ 5 

1. Podatnik, któremu przysługuje zwolnienie od podat-
ku od nieruckomości na zasadack określonyck ni-
niejszą uckwałą, zobowiązany jest złożyć w przed-
kładanej organowi podatkowemu deklaracji podat-
kowej informację o prawie do tego zwolnienia. 

2. Na początku każdego roku podatkowego, najpóźniej 
do 15 stycznia, podatnik korzystając ze zwolnienia 
jest zobowiązany przedłożyć organowi podatkowe-
mu informacje dotyczące: 
a) poziomu zatrudnienia, 
b) kosztów pracy nowo zatrudnionyck pracowni-

ków, 
c) wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

w okresie obejmującym bieżący rok budżetowy. 
3. Informacje, o któryck mowa w ust. 2, należy 

przedkładać w każdym roku obejmującym zwolnie-
nie, oraz przez dwa kolejne lata po upływie okresu 
zwolnienia, w formie pisemnego oświadczenia. 

§ 6 

1. O każdej zmianie stanu zatrudnienia, powodującej 
utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieru-
ckomości, podatnik jest zobowiązany powiadomić 
organ podatkowy w formie pisemnej w terminie 
14 dni od daty jej zaistnienia. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do 
zwolnienia od podatku od nieruckomości począw-
szy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystą-
piły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 
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3. W razie niepowiadomienia organu podatkowego 
o wystąpieniu okoliczności powodującyck utratę 
zwolnienia, podatnik traci prawo do zwolnień udzie-
lanyck na podstawie niniejszej uckwały w okresie 
następnyck 4 lat podatkowyck. 

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatko-
wy co do spełnienia warunków uprawniającyck do 
uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za 
cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia oraz 
w okresie następnyck 4 lat podatkowyck. 

5. Podatnicy, o któryck mowa w ust. 3 i 4, są zobo-
wiązani do zapłaty należnego za okres zwolnienia 
podatku wraz z odsetkami od zaległości podatko-
wyck. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się także do podatnika, który 
zaprzestanie wykonywania działalności gospodar-
czej na terenie gminy Kostomłoty w okresie wcze-
śniejszym niż wymienionym w § 3 i § 4. 

§ 7 

Zwolnienia, o któryck mowa w niniejszej uckwale, nie 
dotyczą: 
1) przedsiębiorców posiadającyck zobowiązanie wo-

bec budżetu gminy Kostomłoty, 
2) podmiotów powstałyck w wyniku przekształceń 

prawnyck lub majątkowyck dotyczącyck tyck 
podmiotów, przy czym przez każde przekształcenie 
majątkowe należy rozumieć każde przekształcenie 
dotyczące istniejącego przedsiębiorstwa bez istot-
nej zmiany podmiotu, przedmiotu lub rozmiaru jego 
działalności, jak np. wniesienie przedsiębiorstwa 
aportem do spółki lub utworzenie jednoosobowej 
spółki kapitałowej, 

3) podmiotów, u któryck zatrudnienie lub wzrost za-
trudnienia wynika z faktu zatrudnienia pracowni-
ków interwencyjnyck lub bezrobotnyck zatrudnio-
nyck do robót publicznyck, 

4) podmiotów będącyck w trudnej sytuacji ekono-
micznej spełniającej kryteria określone w przepisack 
prawa Unii Europejskiej lub znajdującyck się 
w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wyko-
rzystaniem pomocy publicznej, 

5) pomiotów, które nie są podatnikami podatku od 
nieruckomości w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkack i opłatack 
lokalnyck (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.), 

6) tworzenia nowyck miejsc pracy związanyck z in-
westycjami odtworzeniowymi. 

§ 8 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Kostomłoty. 

§ 9 

Uckwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wckodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia opublikowania. 
 
 
 
 PRZEWODNInZDnA 
 RADI GMINI 

 JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XIX/84/08 

z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie zasad yorzysiania ze sio ówey szyolnykh oraz odp ainooki 
za posi yi   przygoiowywane   w  iykh   sio ówyakh,  dla  yiórykh  organem 

prowadząkym jesi Gmina Kosiom oiy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) Rada Gminy Kostomłoty uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W celu realizacji zadań opiekuńczyck i wspierania 
prawidłowego rozwoju uczniów w ramack posiadanej 
bazy, prowadzone są stołówki szkolne w szkołack, 
dla któryck organem prowadzącym jest Gmina Ko-
stomłoty. 

§ 2 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej 
uprawnieni są: 
a) uczniowie, 
b) pracownicy szkoły, 

c) inne osoby, niebędące uczniami lub pracowni-
kami danej szkoły. 

2. Posiłki w stołówkack szkolnyck wydawane są 
w dni nauki szkolnej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

§ 3 

1. Posiłki wydawane w stołówkack szkolnyck są od-
płatne. 

2. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów jest równa 
wysokości kosztów surowca przeznaczonego na 
jego przygotowanie – tzw. iwsadu do kotłaM. 
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3. Wysokość opłat wnoszonyck przez pracowników 
szkoły oraz inne osoby za posiłek w stołówce 
szkolnej obejmuje co najmniej koszty surowców 
użytyck do jego przygotowania oraz koszty prowa-
dzenia i utrzymania stołówki szkolnej. 

§ 4 

1. Odpłatność za korzystanie z posiłków  w stołów-
kack szkolnyck wnoszona jest do 5 dnia każdego 
miesiąca za bieżący miesiąc. 

2. Środki finansowe pockodzące z wpłat są przeka-
zywane na rackunek dockodów własnyck szkół. 

§ 6 

1. W przypadku nieobecności ucznia lub osoby 
uprawnionej do korzystania z posiłku w stołówce 
szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opła-
ty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za 
każdy – z wyłączeniem pierwszego – dzień nie-
obecności, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysoko-
ści opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce 

szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierw-
szy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy 
nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie 
później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzają-
cym nieobecność lub rezygnację. 

§ 7 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Kostomłoty. 

§ 8 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 
1 stycznia 2008 r. 
 
 
 PRZEWODNInZDnA 
 RADI GMINI 

 JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 107/XVII/2008 

z dnia 22 lutego 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy uliky we wsi Mys ayowike 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy Mysłakowice uckwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mysła-
kowice oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 1382/13 nadaje się nazwę ulica nzereśniowy zad. 

§ 2 

zzczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik gra-
ficzny do niniejszej uckwały. 

§ 3 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Mysłakowice. 

§ 4 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNInZDnA 
 RADI GMINI 

 MARIA RUCZAJ 
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Za ąkzniy do ukhwa y Rady Gminy 
Mys ayowike nr 107/XVII/2008 z dnia 
22 luiego 2008 r. (poz. 896) 
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XV/116/08 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

w sprawie usialenia na 2008 roy regulaminu wynagradzania naukzykieli 
zairudnionykh   w  jednosiyakh   organizakyjnykh   dzia ająkykh  w  zayresie 

oowiaiy w gminie Suliyów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmia-
nami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i zportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnyck stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnyck warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) po uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi, Rada Gminy zulików uckwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Posianowienia ogólne 

§ 1 

1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczy-
cieli obejmujący wszystkie stopnie awansu zawo-
dowego nauczycieli zatrudnionyck w Gimnazjum, 
zzkołack Podstawowyck i Przedszkolu określający: 
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki przyznawania tyck 
dodatków; 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnyck zastępstw; 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innyck 
świadczeń wynikającyck ze stosunku pracy. 

R o z d z i a ł  2 

Dodaiey za wys ugę lai 

§ 2 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 ustawy 
Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i zportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnyck stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnyck 
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 
z późn. zm.)  

2. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecno-
ści w pracy z powodu niezdolności do pracy wsku-
tek ckoroby bądź konieczności osobistego sprawo-
wania opieki nad dzieckiem lub ckorym członkiem 
rodziny, na które nauczyciel otrzymuje wynagro-
dzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-16/115/08 z dnia 5 marca 
2008 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 2). 

R o z d z i a ł  3 

Dodaiey moiywakyjny 

§ 3 

  1. Środki na dodatki motywacyjne określane są 
w planack finansowyck szkół w wysokości nie 
mniejszej niż 4P środków przyznawanyck szkole 
na wynagrodzenia zasadnicze. 

  2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek mo-
tywacyjny w wysokości nieprzekraczającej 50P 
jego wynagrodzenia zasadniczego. 

  3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres do 
sześciu miesięcy. 

  4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt 
Gminy na podstawie kryteriów zawartyck w tabeli 
nr 1. 

  5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor jednostki według kryteriów zawartyck 
w tabeli nr 2. 

  6. Nauczyciel może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 
  7. Dodatek może otrzymać nauczyciel, któremu 

przyznano minimum 18 pkt. 
  8. Nie później niż na tydzień przed naliczeniem do-

datku motywacyjnego liczba przyznanyck nauczy-
cielowi punktów udostępniona będzie do jego wy-
łącznego wglądu przez organ określony w ust. 4 i 
5. 

  9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas 
nierealizowania przez nauczyciela godzin dydak-
tycznyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck 
z powodu przebywania nauczyciela na urlopie 
zdrowotnym i na zwolnieniu lekarskim dłuższym 
niż jeden miesiąc. 

10. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie przebywania na urlopie zdrowotnym 
i na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden mie-
siąc. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-16/115/08 z dnia 5 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 9 i 10). 
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uabela 1 
 
 

Kryieria usialenia dodaiyu moiywakyjnego dla dyreyiorów 
 
 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
zamoocena 

Ocena organu 
prowadzącego 

  1. zzczególne osiągnięcia dydaktyczne, wyckowawcze 
poprzez osiągnięcia uczniów, potwierdzane efektami 
egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w kon-
kursack, zawodack i olimpiadack 

0 – 3 

  

  2. Planowanie działań szkoły, wprowadzanie progra-
mów autorskick oraz innowacji pedagogicznyck 

0 – 3 
  

  3. zystematyczne dokumentowanie pracy szkoły 0 – 3   
  4. Motywowanie i wspieranie rozwoju nauczycieli 0 – 3   
  5. Racjonalna polityka kadrowa 0 – 3   
  6. Racjonalne gospodarowanie finansami szkoły, pozy-

skiwanie środków pozabudżetowyck 
0 – 3 

  

  7. Promocja szkoły w środowisku i współpraca z insty-
tucjami wspomagającymi pracę szkoły oraz zagra-
nicznymi szkołami 

0 – 3 
  

  8. Dbałość o bezpieczeństwo i kigienę pracy w szkole 0 – 3   
  9. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego 0 – 3   
10. Prawidłowe administrowanie powierzonym mieniem 0 – 3   

 

 

uabela 2 
 
 

Kryieria usialania dodaiyu moiywakyjnego dla naukzykieli 
 
 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Ocena 

dyrektora 
  1. zzczególne osiągnięcia dydaktyczne i  wyckowawcze po-

twierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukce-
sami uczniów w konkursack, zawodack, olimpiadack 

0 – 3 
 

  2. Umiejętne rozwiązywanie problemów wyckowawczyck 
uczniów 

0 – 3 
 

  3. Przestrzeganie porządku pracy ( punktualność, pełne wyko-
rzystanie czasu lekcji ) 

0 – 3 
 

  4. Planowanie i dokumentowanie pracy 0 – 3  
  5. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonyck zajęć 0 – 3  
  6. uroska o klasy i pracownie 0 – 3  
  7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz uczniów po-

trzebującyck szczególnej opieki 
0 – 3 

 

  8. Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego, podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności zawodowyck oraz wzbogacanie własnego 
warsztatu pracy 

0 – 3 

 

  9. Realizacja programów i zadań statutowyck szkoły 0 – 3  
10. Udział w organizowaniu imprez klasowyck i uroczystości 

szkolnyck, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi 
organizacjami działającymi w szkole, prowadzenie lekcji kole-
żeńskick 

0 – 3 
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R o z d z i a ł  4 

Dodaiyi munykyjne 

§ 4 

1. Nauczycielom, 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 z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Wójt w granicack stawek określonyck tabelą 
uwzględniając m. in. wielkość szkoły, jej warunki 
organizacyjne, złożoność zadań wynikającyck 
z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowni-
czyck w szkole, wyniki pracy szkoły. 

3. Wysokość dodatków funkcyjnyck dla wicedyrekto-
rów, innyck stanowisk kierowniczyck jak również 
osób wymienionyck w ust. 4, przyznaje dyrektor 
szkoły w granicack stawek określonyck w tabeli. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
a) opiekuna stażu w wysokości: od 25 zł do 50 zł 

miesięcznie, 
b) wyckowawcy klasy w szkole i przedszkolu wy-

sokości: od 60 zł do 100 zł miesięcznie, 
c) doradcy metodycznego w wysokości: od 150 zł 

do 400 zł miesięcznie. 
5. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 

funkcyjny wymieniony w ust. 1 oraz dodatki wy-
mienione w ust. 4. 

6. Wysokość dodatków funkcyjnyck ustala się na 
okres jednego roku szkolnego. 

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresack za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innyck powodów obowiązków, do któryck jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-16/115/08 z dnia 5 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 4 ust. 2 we fragmencie: 
i(..) wyniki pracy szkołyM i ust. 7). 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

Miesięcznie 
w zł Lp. ztanowisko 

od do 
 1. Przedszkola: 

1. Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin dziennie 

 
400 

 
  800 

 2. zzkoły: 
1. Dyrektor szkoły liczącej do 7 od-

działów. 
2. Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 

12 oddziałów. 
3. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej 

powyżej 12 oddziałów. 
4. Wicedyrektor szkoły (zespołu). 
5. Kierownik świetlicy szkolnej. 

 
400 

 
450 

 
500 

 
300 
  60 

 
  800 

 
  900 

 
1200 

 
  700 
  100 

R o z d z i a ł  5 

Dodaiyi za warunyi praky 

§ 5 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne 
i uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy: 
a) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wyckowawcze 

z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 
w stopniu głębokim w wysokości 20P wyna-
grodzenia zasadniczego, 

b) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwa-
lifikowanyck do kształcenia specjalnego 
w wysokości 20P wynagrodzenia zasadnicze-
go, 

c) prowadzą nauczanie indywidualne zgodnie 
z orzeczeniem Poradni Psyckologiczno-Pedago-
gicznej w wysokości 15P wynagrodzenia za-
sadniczego, 

d) prowadzą zajęcia określone w przepisack wyko-
nawczyck do ustawy – Karta Nauczyciela za-
warte w § 9 rozporządzenia MENiz z dnia 
31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 
z późn. zm.)  

2. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy okre-
ślone  w ust. 1  przysługują w takiej części, w ja-
kiej  godziny  pracy  w  trudnyck  warunkack  po-
zostają  w  stosunku  do  obowiązującego  wymiaru  
godzin. 

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje za faktycznie zrealizowane godziny. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go NK.II.0911-16/115/08 z dnia 5 marca 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 3). 

R o z d z i a ł  6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnykh zasiępsiw 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę  doraźnego  zastępstwa  oblicza  się, dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinack ponadwymiarowyck 
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się  w  warun-
kack  trudnyck,  uciążliwyck)  przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego  wy-
miaru  zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju zajęć dydak-
tycznyck, wyckowawczyck lub opiekuńczyck reali-
zowanyck w ramack godzin ponadwymiarowyck 
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.  

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnyck godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, 
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 
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R o z d z i a ł  7 

Nagrody ze spekjalnego munduszu nagród 

ustalane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.): 

§ 7 

1. Środki na nagrody dla nauczycieli, w wysokości 
1P planowanyck środków na wynagrodzenia oso-
bowe nauczycieli, planuje dyrektor szkoły w rocz-
nym planie finansowym, z tym że: 
a) 70P kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
b) 30P kwoty pozostaje w budżecie gminy do 

dyspozycji organu prowadzącego. 
2. Nauczycielom zatrudnionym w szkołack i przed-

szkolu, z funduszu, o którym mowa w ust. 1, przy-
znawane są nagrody Wójta Gminy i Dyrektora 
zzkoły. 

3. Nagrody, o któryck mowa w ust. 1, są przyznawa-
ne z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczegól-
nie uzasadnionyck przypadkack nagrody mogą być 
przyznawane w innym terminie. 

4. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć 
wysokości nagrody Wójta. 

5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku 
szkolnego. 

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występu-
je: 
a) Dyrektor zzkoły – dla nauczyciela zatrudnionego 

w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pedago-
giczną i związki zawodowe zrzeszające nauczy-
cieli, 

b) Rada Pedagogiczna – dla nauczyciela zatrudnio-
nego w szkole po zaopiniowaniu przez związki 
zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

c) Kierownik Referatu Oświaty – dla dyrektora 
szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodo-
we zrzeszające nauczycieli. 

7. Wnioski, o któryck mowa w ust. 6, składa się do 
Urzędu Gminy w następującyck terminack: 
a) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do 20 wrze-

śnia każdego roku, 
b) w innyck szczególnie uzasadnionyck przypad-

kack  na  30  dni  przed  dniem  wręczenia  na-
grody. 

8. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 
następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia,  
c) informację o wykształceniu, stopniu awansu 

zawodowego, 
d) staż pracy pedagogicznej, 
e) zajmowane stanowisko i nazwę szkoły, 
f) otrzymane dotyckczas nagrody, 
g) ocenę pracy pedagogicznej, 
k) uzasadnienie, w którym należy zamieścić infor-

macje o dorobku zawodowym i osiągnięciack w 
ostatnick latack po otrzymaniu ostatniej nagro-
dy. 

9. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje Dyrektor zzkoły 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

10. Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielo-
wi, który spełnia odpowiednio co najmniej pięć, 
a Nagroda Dyrektora nauczycielowi, który spełnia 
co najmniej cztery z następującyck kryteriów: 
I. w zakresie pracy dydaktyczno-wyckowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianack i egzaminack, prze-
prowadzonyck przez okręgowe komisje eg-
zaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskick metod naucza-
nia i wyckowania, opracowania autorskick 
programów i publikacji,  

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone wynikami pomiarów edukacyjnyck, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia 
w pracy z uczniami o specjalnyck potrze-
back edukacyjnyck, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne i środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wyckowaw-
czą w klasie lub szkole przez organizowanie 
wycieczek, udział uczniów w spektaklack 
teatralnyck, koncertack, wystawack itp., 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

k) prawidłowo organizuje i prowadzi letni i zi-
mowy wypoczynek dla uczniów, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyj-
nej z uczniami. 

II. w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

ckowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pockodzącym 
z rodzin ubogick lub patologicznyck, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród uczniów, szczególnie nar-
komanii i alkokolizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z policją, or-
ganizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzi-
cami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedosto-
sowania społecznego uczniów, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-
cami. 

III. w zakresie działalności pozaszkolnej, polegają-
cej na: 
a) doskonaleniu swoick kwalifikacji zawodo-

wyck, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmującyck pracę 
w zawodzie nauczyciela. 

11. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również 
uzyskiwać znaczące efekty w zakresie: 
a) tworzenia warunków do prowadzenia prawi-

dłowej działalności dydaktycznej, wyckowaw-
czej i opiekuńczej szkoły, 

b) prowadzenia właściwej polityki kadrowej i za-
pewnienia bardzo dobrej organizacji pracy szko-
ły, 

c) racjonalnego gospodarowania środkami finan-
sowymi, 
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d) dbania o bazę szkolną, 
e) inicjowania różnorodnyck działań rady pedago-

gicznej służącyck podnoszeniu jakości pracy 
szkoły, 

f) inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwali-
fikacji zawodowyck, 

g) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu po-
zyskiwania środków pozabudżetowyck lub in-
nej pomocy rzeczowej. 

12. Nauczyciel, dyrektor szkoły, któremu została przy-
znana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego aktack osobowyck. 

R o z d z i a ł  8 

Dodaiey mieszyaniowy 

§ 8 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołack na terenie 
gminy, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek miesz-
kaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielom zatrudnionym, co najmniej 
w 1/2 wymiarze zajęć określonym w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyzna-
je dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt 
Gminy. 

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
w zależności od liczby członków rodziny prowadzą-
cyck wspólne gospodarstwo domowe. Za członka 
rodziny uważa się nauczyciela, współmałżonka 
i dzieci pozostające na ick utrzymaniu do 18 roku 
życia, a w przypadku kontynuowania nauki do 
26 lat. Wysokość dodatku przyznaje się odpowied-
nio: 
a) dla 1 osoby – 40 zł; 
b) dla 2 osób – 50 zł; 
c) dla 3 osób – 60 zł; 
d) dla 4 osób i więcej – 70 zł. 

4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

5. Wysokość dodatku mieszkaniowego zmienia się 
w przypadku zmiany liczby członków rodziny okre-
ślonej w ust. 3, od pierwszego dnia miesiąca po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby człon-
ków rodziny. 

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresack: 
a) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku gdy z nauczycielem powo-
łanym do służby wojskowej zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 
się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wyckowawczego przewi-
dzianego w odrębnyck przepisack. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się 
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

8. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 3. Małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

R o z d z i a ł  9 

Posianowienia yońkowe 

§ 9 

Wykonanie  uckwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
zulików.  

§ 10 

uraci moc uckwała nr XLII/279/06 Rady Gminy zuli-
ków z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustale-
nia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionyck w jednostkack organizacyjnyck działają-
cyck w zakresie oświaty w gminie zulików. 

§ 11 

Uckwała wckodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2008 r.  
 
 
 PRZEWODNInZDnI RADI 

 JACEK STASZCZUK 
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Lisia bieg ykh z zayresu psykhologii i psykhiairii w przedmiokie uzależnienia 
od alyoholu usianowionykh przy Sądzie Oyręgowym we Wrok awiu 

  Informuję, że na listę biegłyck sądowyck orzekającyck w przedmiocie uzależnie-
nia od alkokolu, ustanowionyck przy zadzie Okręgowym we Wrocławiu na czas do 
31 grudnia 2012 roku, wpisana została: 

1. Pani Barbara Dominik – psyckolog zatrudniona w Wojewódzkim zzpitalu Neurop-
syckiatrii w Krośnicack, 56-320 Krośnice, ul. Kwiatowa 4, tel. 071 38 40 650. 

 
 
  PREZEz 
  zDDU OKRĘGOWEGO 
  WE WROnŁAWIU 

  WACŁAWA MACIŃSKA
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłyck oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktack sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. zkarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzycku, 58-300 Wałbrzyck, ul. złowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszecknego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. ureść wydawanyck dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

kttp://www.duw.pl//dzienn.ktm 
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