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UCHWAŁA RADY POWIATU W LWÓWKU ŚLĄSKIM  
NR XXX/77/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy nr XLII/45/01 Ra5y Powiayz Lwiwem ieóo z 5nia 
27 września 2001 r. w sprawie o reślenia zasa5 zbymia, wy5zierżawienia 
lzb wynajęmia mająy z yrwayeóo Samo5zielneóo Pzblimzneóo Zespoyz 
                   Za ya5iw Opie i Z5rowoynej w Lwiw z Śląs im 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz 
art.53 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz.89 ze zmianami) Rada Powiatu w 
Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XLII/45/01 Rady Powiatu 
Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w spra-
wie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub 
wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Lwówku Śląskim w ten sposób, że : 
1. w § 2 uchwały dodaje się ustęp 5 o treści „ust. 

5. Dla jednostek realizujących zadania powiatu 
zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie rucho-
mego majątku trwałego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej może 
nastąpić w trybie bezprzetargowym. W takim 
przypadku można przyjąć wartość księgową ma-
jątku. 

2. w § 3 uchwały dodaje się ustęp 5 o treści „ust. 
5. Dla jednostek wykonujących zadania powiatu 
czynsz najmu lub dzierżawy składników rucho-
mego majątku trwałego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  mo-
że być niższy od określonego w ust. 3. 

3. po § 3 dodaje się: 

1) § 3a o treści „Zasady określone w § 2 i § 3 
mają zastosowanie do Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej  w likwidacji.” 

2) § 3b o treści „Zbycie ruchomego majątku 
trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej wymaga uzy-
skania zgody Rady Powiatu Lwóweckiego.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Lwóweckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD RKDD 
 

JÓZEF STANISŁAW MRÓWKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  
NR XXVI/235/2008 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

zmieniająma zmiwayę nr XL/357/2006 Ra5y Miejs iej w Gyoóowie z 5nia 
6 mzerwma 2006 r. w sprawie  wprowa5zenia  Reózlaminz zyrzymania  
               mzysyośmi i  porzą5 z na yerenie Gminy Miejs iej Gyoóiw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XL/357/2006  Rady Miejskiej w Rło-
gowie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Rminy Miejskiej Rłogów wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) w § 7 ust. 1 uchwały w pkt. 2 po słowach: 

kontenery na odpady – dodaje się słowa: po-
jemniki na odpady o pojemności: 60 l, 120 l, 
240 l, 1000 l. 

2) zmienia się treść § 12 ust. 1 uchwały, który 
otrzymuje brzmienie: 
„1. Zzęstotliwość pozbywania się odpadów ko-
munalnych z terenu nieruchomości ustala się nie 
rzadziej niż:  
– dwa razy w tygodniu w zabudowie wieloro-

dzinnej, 
– w zabudowie jednorodzinnej w okresie od  

1 maja do 31 sierpnia raz w tygodniu, w po-
zostałym okresie raz w dekadzie”. 

4) przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Rłogowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa. 
 

 
PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
RADOSŁAW POBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XXVI/236/2008 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia óirnymi syawe  opyay ponoszonymi przez wyaśmimieli 
nierzmiomośmi za zsyzói w za resie o5bierania o5pa5iw  omznalnymi oraz  
 opriżniania zbiorni iw  bezo5pyywowymi i yransporyz niemzysyośmi mie yymi 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych w następujących 
wysokościach:  
1) za jednokrotne odbieranie odpadów komunal-

nych z pojemnika o pojemności 60 l – 6,50 zł + 
należy podatek VKTe 

2) za jednokrotne odbieranie odpadów komunal-
nych z pojemnika o pojemności 120 l – 8,50 zł 
+ należny podatek VKTe 

3) za jednokrotne odbieranie odpadów komunal-
nych z pojemnika o pojemności 240 l – 12,50 zł 
+ należny podatek VKTe 

4) za jednokrotne odbieranie odpadów komunal-
nych z pojemnika o pojemności powyżej  240 l  
–  50,00 zł/1m3 + należny podatek VKT. 

§ 2 

Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-

tu nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł/1 
m3 + należny podatek VKT. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/105/2007 Rady Miejskiej 
w Rłogowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Rłogowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
RADOSŁAW POBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 
NR XXXI/203/2008 

z dnia 28 grudnia 2008 r. 

w sprawie  zmiany miejsmoweóo planz zaóospo5arowania przesyrzenneóo 
óminy Gira 5la 5ziaye  nr 938/2 i mz. 933 w obrębie Wiyoszyme 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art. 20 ust. 1 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880), oraz w związku z uchwałą nr XXI/123/08 Rady Miejskiej 
w Rórze z dnia 28 marca 2008 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Róra 
Rada Miejska w Rórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Róra, uchwalony uchwałą 
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Rórze z dnia 
6 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
z 2006 r. Nr 115, poz. 1901, w zakresie terenu 

działek nr 938/2 i cz. 933 w obrębie Witoszyce, 
w granicach określonych na załączniku nr 1 do 
uchwały nr XXI/123/08 Rady Miejskiej w Rórze 
z dnia 28 marca 2008  r. 

2. Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący inte-
gralną część oraz załącznik do niniejszej uchwały 
zastępuje w granicach na nim określonych  
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odpowiednią część załącznika nr 31.4 do 
uchwały nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Ró-
rze z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku 
planu odpowiadają legendzie rysunku planu sta-
nowiącego załącznik nr 34 do uchwały  
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Rórze z dnia 
6 kwietnia 2006 r. i stanowią obowiązujące 
ustalenia planu. 

4. W § 15 ust. 11 dodaje się pkt. 14 o treści: 
„przepisów pkt 4, 5, 7 i 8 nie stosuje się do te-
renu oznaczonego symbolem UKO obejmującego 
teren działek nr 938/2 i cz. 933 w obrębie Wito-
szyce”. 

5. W § 15 ust. 11 dodaje się pkt 15 o treści: „na 
terenie, o którym mowa w pkt 14, dopuszcza 

się sytuowanie ścian budynków bezpośrednio 
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Róry. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
ADAM MAZUR 
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Zayąmzni  5o zmiwayy Ra5y Miejs iej 
w Girze nr XXXI/203/2008 z 5nia  
28 órz5nia 2008 r. (poz. 444) 
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445 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 
NR XXXI/204/2008 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie  zmiany miejsmoweóo planz zaóospo5arowania przesyrzenneóo 
óminy Gira 5ziay a nr 211/1 obrębie Oseyno 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art. 20 ust. 1 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. 
Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Rmi-
ny Róra, przyjętego uchwałą nr XIII/126/99 Rady Miejskiej w Rórze z dnia 
26 października 1999 roku Rada Miejska w Rórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Róra, wyznaczający 
obszar górniczy gazu ziemnego „LIPOWIEZ” 
oraz „LIPOWIEZ E” na terenie którego znajduje 
się wieś Osetno, uchwalony uchwałą nr XLIII/ 
/320/06 Rady Miejskiej w Rórze z dnia 28 wrze-
śnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. 
Nr 254, poz. 3793, w granicach określonych 
odpowiednio na załączniku nr 1 do uchwały  
nr VII/43/07 Rady Miejskiej w Rórze z dnia 25 
kwietnia 2007 r. dla działki nr 211/1 położonej 
we wsi Osetno z przeznaczenia zabudowa za-
grodowa w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych i ogrodniczych (RM) na teren usług (U). 

§ 2 

1. Zachowują moc obowiązującą ustalenia części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Róra, wyznaczający 
obszar górniczy gazu ziemnego „LIPOWIEZ” 
oraz „LIPOWIEZ E” na terenie którego znajduje 

się wieś Osetno oraz spis symboli i oznaczeń 
graficznych rysunku planu, uchwalonego uchwa-
łą nr XLIII/320/06 Rady Miejskiej w Rórze z dnia 
28 września 2006 r. 

2. Zachowują moc obowiązującą rysunki planu w 
skali 1 2000, stanowiące załączniki graficzne nr 
1.1. do 4.1. do uchwały nr XLIII/320/06 Rady 
Miejskiej w Rórze z dnia 28 września 2006 r. w 
zakresie nieobjętym niniejszą zmianą. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Róry. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
ADAM MAZUR 
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Zayąmzni  nr 1 5o zmiwayy Ra5y Miej-
s iej w Girze nr XXXI/204/2008  
z 5nia 29 órz5nia 2008 r. (poz. 445) 
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446 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
NR XXX/167/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia reózlaminz o reślająmeóo wyso ośn syawe  5o5ay iw 5o 
wynaóro5zenia zasa5nimzeóo i szmzeóiyowe warzn i imi przyznawania oraz 
szmzeóiyowe warzn i oblimzania i wypyamania wynaóro5zenia za óo5ziny po-
na5wymiarowe i óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw 5la nazmzymieli zayrz5nionymi 
        w sz oyami, 5la  yirymi oróanem prowa5ząmym jesy Gmina Jawor 

 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.) 
oraz w związku z art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek 
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, 
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 
wysługę lat, a także szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Rminę Jawor, zwanych dalej „nauczyciela-
mi”. 

R o z d z i a ł   I 

Do5aye  za wysyzóę lay 

§ 2 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat zalicza się okresy, o których mowa w § 
7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póz. zm.). 

R o z d z i a ł   II 

Do5aye  moyywamyjny 

§ 3 

Nauczycielowi wyróżniającemu się jakością świad-
czonej pracy, legitymującemu się szczególnymi 
osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej, za realizację dodatkowych zadań 
lub zajęć, a nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, dodatkowo za efekty uzy-
skiwane na tym stanowisku, przysługuje dodatek 
motywacyjny. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dodat-
ków motywacyjnych nie może być niższa niż 
kwota wynikająca z iloczynu liczby zatrudnio-
nych nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wy-

łączeniem dyrektorów szkół i przedszkoli), usta-
lonej na podstawie sprawozdania SIO oraz EN-3 
z września 2008 r., i 6,5 proc. średniego wyna-
grodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela z dnia  
26 stycznia 1982 r. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może 
być wyższy niż 35 proc., a dla nauczyciela nie 
wyższy niż 25 proc. jego wynagrodzenia zasad-
niczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje Burmistrz Miasta Jawora, a dla pozosta-
łych nauczycieli dyrektor szkoły, zgodnie  
z postanowieniami niniejszej uchwały. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi, który wyróżnia się szczególnymi osią-
gnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiąga wysoką jakość swojej pracy 
oraz wykazuje szczególne zaangażowanie w reali-
zacji obowiązków wynikających z przygotowania 
się do zajęć szkolnych, samokształcenia i doskona-
lenia zawodowego, wykazuje zaangażowanie w 
realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 
42 ust. 2 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 
1982 r. oraz innych zadań wynikających ze statutu 
szkoły, takich w szczególności jak: 
1) udział w różnych formach doskonalenia zawo-

dowego wzbogacającego warsztat pracy,  
2) prowadzenie zajęć, szkoleń, lekcji otwartych, 

realizacja programów autorskich i innowacji pe-
dagogicznych, stosowanie aktywizujących 
uczniów metod pracy, sprawowanie opieki nad 
stażystami potwierdzone pozytywną oceną ich 
dorobku zawodowego, 

3) udział w organizacji imprez i uroczystości szkol-
nych oraz miejskich, promujących szkołę w śro-
dowisku lokalnym, 

4) posiadanie innych osiągnięć, ważnych dla jako-
ści pracy szkoły, takich jak publikacje, odczyty, 
pozaszkolna działalność na rzecz dzieci. 

§ 6 

Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się za okres, 
za który nie przysługuje wynagrodzenie za pracę,  
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a także za okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
przeniesienia w stan nieczynny. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/55/09 z dnia 27 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 6). 

R o z d z i a ł   III 

Do5aye  fzn myjny 

§ 7 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, którym powierzono stanowisko 
kierownicze dyrektora, wicedyrektora szkoły, 
kierownika świetlicy szkolnej lub inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
a także dodatkowe zadania związane z pełnie-
niem funkcji wychowawcy klasy, doradcy meto-
dycznego lub konsultanta oraz opiekuna stażu 
zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lowi, któremu powierzono obowiązki kierowni-
cze w zastępstwie. 

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-
je Burmistrz Miasta Jawora, a dla wicedyrektora 
i pozostałych nauczycieli zajmujących stanowi-
ska kierownicze oraz wykonujących dodatkowe 
zadania dyrektor szkoły. 

§ 8 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły lub przedszkola może być przyznana w granicach 
od 35 proc. do 100 proc. jego wynagrodzenia za-
sadniczego, a dla wicedyrektora w granicach od 25 
proc. do 70. proc jego wynagrodzenia zasadnicze-
go. 

§ 9 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla kierownika 
świetlicy szkolnej może wynieść od 15 proc. do 30 
proc. jego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 10 

Nauczycielowi pełniącemu funkcję doradcy meto-
dycznego lub konsultanta przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości od 5 proc. do 15 proc. jego 
wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

§ 11 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, którym powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości nie niższej niż 5 proc. wynagrodzenia 
zasadniczego miesięcznie. 

2. Jeżeli nauczyciel pełni funkcję opiekuna stażu 
dla więcej niż jednego stażysty, to za drugiego i 
każdego następnego otrzymuje dodatek w wy-
sokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego 
miesięcznie. 

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, 
nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu 
stażu przez nauczyciela stażystę.  

§ 12 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego, którym powierzono funkcję wycho-

wawcy klasy w szkole, wychowawcom w świetlicy 
szkolnej oraz przedszkolu przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości: 
1. w przedszkolu 6,5 % średniego wynagrodzenia 

stażysty, 
2. w szkole podstawowej 8 % średniego wynagro-

dzenia stażysty, 
3. w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 8% 

średniego wynagrodzenia stażysty. 

§ 13 

1. Nauczyciel,  któremu  powierzono  stanowisko  
kierownicze lub pełnienie funkcji na czas okre-
ślony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z 
upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego 
odwołania – z końcem miesiąca, w którym na-
stąpiło odwołanie oraz z pierwszym dniem mie-
siąca, jeżeli odwołanie nastąpiło tego dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/55/09 z dnia 27 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 1). 
2. W przypadku prawa do więcej niż jednego do-

datku funkcyjnego wypłaca się każdy z nich. 

§ 14 

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi, po 
objęciu zastępstwa. 

2. W szkole, w której nie ma stanowiska wicedy-
rektora, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej 
dla dyrektora szkoły przysługuje także nauczy-
cielowi, któremu powierzone zostanie pełnienie 
obowiązków dyrektora, zgodnie z postanowie-
niami art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia  
26 stycznia 1982 r.  

R o z d z i a ł   IV 

Wynaóro5zenie za óo5ziny pona5wymiarowe   
oraz óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw 

§ 15 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach ponadwymiarowych lub do-
raźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
uprawniających do tego dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych realizowanych przez nauczyciela w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego 
zastępstwa. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach doraźnego zastępstwa od-
bywa się w warunkach trudnych lub szkodli-
wych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę go-
dzin realizowanego wymiaru zajęć. 
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3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodnio-
wy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć 
przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż 1/2 
godziny pomija się, a czas zajęć w wymiarze 1/2 
godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

R o z d z i a ł   V 

Do5aye  za warzn i pramy 

§ 16 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego przysługuje dodatek z tytułu pracy 
w trudnych lub uciążliwych warunkach, określo-
nych w odrębnych przepisach, w wysokości do 
10 proc. stawki osobistego wynagrodzenia za-
sadniczego za pracę w warunkach trudnych i do 
20 proc. tej stawki za pracę w warunkach uciąż-
liwych. 

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych, uciąż-
liwych warunkach dla dyrektora szkoły ustala 
organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela dy-

rektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień trudno-
ści lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych 
zadań lub wykonywanych prac. 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizo-
wanego przez nauczyciela, w tym pełniącego 
funkcje kierowniczą, obowiązującego pensum w 
warunkach trudnych lub uciążliwych. 

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których 
mowa w ust. 3, nauczycielowi przysługuje każ-
dy z tych dodatków. 

R o z d z i a ł   VI 

Inne świa5mzenia wyni ająme ze syoszn z pramy 

§ 17 

1. Ustala się w sposób odmienny, niż przewiduje to 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, minimalne stawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli w poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego dla poziomu pozo-
stałe wykształcenie. 

 
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla tego poziomu określa poniższa 
tabela: 

 
Stopnie awansu zawodowego 

Poziom wykształcenia Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Pozostałe wykształcenie 1043 1193 1442 1689 
 
2. W przypadku ustalenia przez ministra właściwe-

go do spraw oświaty wyższych minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
li, niż określone w pkt 1, dla tej kategorii stosuje 
się minimalne stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli wynikające z obowiązującego 
przepisami prawa. 

3. Dla poziomu wykształcenia niewymienionego w 
pkt 1, stosuje się przepisy rozporządzenia o mi-
nimalnych stawkach wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, a przypadku ich zmiany obowią-
zuje przepis prawa. 

§ 18 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 
2009 roku. 

 

 

§ 19 

Wykaz przedszkoli i szkół objętych regulaminem 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Jawora. 

§ 21 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MADEJ 

Zayąmzni  5o zmiwayy Ra5y Miejs iej  
w Jaworze nr XXX/167/08 z 5nia 19 
órz5nia  2008 r. (poz. 446) 

 
Wykaz przedszkoli i szkół objętych regulaminem: 
1) Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze, 
2) Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, 
3) Przedszkole Publiczne nr 8 w Jaworze, 
4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, 
5) Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze, 
6) Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, 
7) Rimnazjum Nr 1 w Jaworze, 
8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXVII/258/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie reózlaminz o reślająmeóo wyso ośn oraz warzn i przyznawania 
5o5ay iw: moyywamyjneóo, fzn myjneóo, za wysyzóę lay, za warzn i pramy 
                 oraz innymi s ya5ni iw wynaóra5zania nazmzymieli 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 
Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 
1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917), w związku z 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz przepisami rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U Nr 22, 
poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. 
Nr 42, poz.257) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala regulamin 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 
brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Posyanowienia oóilne 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla której organem prowadzącym jest 
Rmina Kąty Wrocławskie, 

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

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

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

5. uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 
1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wyna-

grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zmianami) oraz w § 1 ust. 1 i § 2 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wro-
cławskich z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
ustalenia obowiązującego wymiaru zajęć niektó-
rych nauczycieli, obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć osób zajmujących stanowiska kierow-
nicze w szkołach oraz ustalanie tygodniowego, 
obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczy-
cieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin 
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2002 
r. Nr 13, poz. 339). 

7. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to usta-
wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 
zmianami). 

8. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). 

§ 2 

Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie od  
1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.  
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R o z d z i a ł   2 

Do5aye  za wysyzóę lay 

§ 3 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysoko-
ści określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczycie-
la. 

2. Wysokość ustala się na podstawie udokumen-
towanego przez pracownika okresu pracy. 

3. Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela ustala 
dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz 
Miasta i Rminy Kąty Wrocławskie. 

R o z d z i a ł   3 

Do5aye  moyywamyjny 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

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

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

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

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

stości szkolnych i środowiskowych, 
b) aktywny udział w komisjach przedmioto-

wych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wienie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły, 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przysługuje za: 
1) racjonalne gospodarowanie środkami finan-

sowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w 

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

wzbogacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz właściwe ich wykorzystanie na cele 
szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 

gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych. 

2) sprawność organizacyjną w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-

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

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

c) efektywna polityka kadrowa, 
d) podejmowanie działań mających na celu 

promowanie szkoły. 
3) wysokie efekty w pracy dydaktyczno-

wychowawczej szkoły: 
a) ponadprzeciętne osiągnięcia uczniów: na-

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

b) poszerzona oferta szkoły poprzez wpro-
wadzenie programów autorskich oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) szczególna dbałość o klimat wychowaw-
czy szkoły poprzez rozwiązywanie kon-
kretnych problemów wychowawczych, 
podejmowanie efektywnych działań profi-
laktycznych zapobiegających zagrożeniom 
społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) częsta obecność szkoły w środowisku lo-
kalnym, udział w imprezach, konkursach i 
przeglądach organizowanych przy współ-
pracy z instytucjami społeczno-
kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radą szkoły i 
samorządem uczniowskim. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczycielanie może 
być wyższy niż 500 zł, 
dodatek motywacyjny dla wicedyrektora 
nie może być wyższy niż 650 zł, 
dodatek motywacyjny dla dyrektora 
nie może być wyższy niż 1.000 zł 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż dwa miesiące i nie 
dłuższy niż jeden rok szkolny. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa 
w § 4 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrekto-
ra - Burmistrz Miasta i Rminy Kąty Wrocławskie. 

R o z d z i a ł   4 

Do5aye  fzn myjny 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości: 
1) dyrektorowi od 200 zł do 1.200 zł 
2) wicedyrektorowi od 100 zł do 800 zł 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, 
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liczbę uczniów i klas, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stano-
wisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe  
i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora – Burmistrz Miasta i Rminy Ką-

ty Wrocławskie, 
2) dla wicedyrektora – Dyrektor Szkoły. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/40/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 2 we 
fragmencie: „wyniki pracy szkoły”). 

§ 7 

1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne, 
jeżeli powierzono im: 
1) funkcję wychowawcy – w wysokości 100 zł 

za każdą klasę, 
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 60 zł 

za każdego stażystę, 
3) funkcję doradcy metodycznego i konsultanta 

– w wysokości do 250 zł. 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-

wa w ust. 1 pkt. 3, uwzględniając zakres i zło-
żoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala 
dyrektor szkoły. 

§ 8 

Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przy-
sługuje również osobie, której powierzono odpo-
wiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby. 

§ 9 

Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6  
ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodat-
ku, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

R o z d z i a ł   5 

Do5aye  za warzn i pramy 

§ 10 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych 
w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia wskaza-
nego § 1 pkt 8 regulaminu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/40/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 1 we 
fragmencie: „lub szkodliwych dla zdrowia warun-
kach”). 
2. Wysokość dodatku, o, którym mowa w ust. 1, 

uzależniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodli-

wości dla – zdrowia realizowanych prac lub 
zajęć, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/40/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 2 pkt 1 
we fragmencie: „oraz szkodliwych dla zdrowia”). 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-
runkach, o których mowa w ust. 1. 

§ 11 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy,  
z uwzględnieniem warunków, o których mowa 
w § 9, ustala się w wysokości: 

1) za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – w wysokości do 30% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela, 

2) za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych 
w szkołach podstawowych – w wysokości 
do 25% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, 

3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 
w wysokości do 30% wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy dla na-
uczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora – 
Burmistrz Miasta i Rminy Kąty Wrocławskie. 

R o z d z i a ł   6 

Wynaóro5zenie za óo5ziny pona5wymiarowe 
i óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastęp-
stwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć ustalony na podstawie 
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie 
za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, oblicza 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zo-
stała zrealizowana w warunkach uprawniających 
do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin reali-
zowanego wymiaru godzin. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc od-
powiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

R o z d z i a ł   7 

Do5aye  miesz aniowy 

§ 13 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin w: 
1) SP w Rniechowicach 
2) SP w Sadkowie 
3) SP w Małkowicach 
4) ZSP w Smolcu 
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5) Rimnazjum w Jaszkotlu i posiadającemu 
kwalifikacje wymagane do zajmowanego sta-
nowiska przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie 46 zł 
2) przy dwóch osobach w rodzinie 61 zł 
3) przy trzech osobach w rodzinie 77 zł 
4) przy czterech i więcej osobach  

w rodzinie 92 zł 
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: 
1) współmałżonka, który nie posiada własnego 

źródła dochodu lub który jest nauczycielem, 
2) dzieci do 18 roku życia oraz dzieci uczące się 

i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu 
do 26 roku życia, 

3) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów, 

4) rodziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,  
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymują-
cy dodatek jest obowiązany niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymu-
jący dodatek – Burmistrza Miasta i Rminy Kąty 
Wrocławskie. W przypadku niepowiadomienia 
dyrektora szkoły lub Burmistrza o zmianie liczby 
członków rodziny, nienależnie pobrane przez na-
uczyciela świadczenia podlegają zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy, w wysokości określonej w  
ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają praco-
dawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Miasta  
i Rminy Kąty Wrocławskie. 

8. Wzór wniosku o przyznanie dodatku stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w okresie trwania stosunku pracy, a także 
w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego (w tym zasiłek macierzyński), 

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskoweje w przypadku jednak, gdy  
z nauczycielem powołanym do służby za-
warta była umowa o pracę na czas określo-
ny, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który umowa ta była za-
warta, 

3) korzystania z urlopu wychowawczego 
przewidzianego w odrębnych przepisach. 

11. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca 
się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regula-
minem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Rminy Kąty Wrocławskie. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 
NR XXXI/293/2008 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyanowienia Syypen5izm Bzrmisyrza Miasya Kyo5z a 5la zmzniiw 
zz5olnionymi aryysyymznie oraz o reślenia zasa5 jeóo przyznawania 

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

 
 

§ 1 

1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na te-
renie Rminy Miejskiej Kłodzko, mogą otrzymać 
stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne. 

2. Zelem przyznania stypendiów jest wspieranie 
Edukacji i rozwoju uczniów uzdolnionych arty-
stycznie. 

§ 2 

Regulamin udzielania stypendiów stanowi załącznik 
nr 1 do uchwały. 

§ 3 

Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o 
których mowa w § 1, określa Rada Miejska w 
Kłodzku w uchwale budżetowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZKZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
HENRYK URBANOWSKI 

_________________ 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, pOz.558, Nr 113, 

poz. 984, Ni 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, póz. 1806, Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.l441,Nr 175, poz. 1457, Dz. U.  
z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, póz 974, Nr 173 poz. 1218 oraz Dz. U.  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703  
i 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 i 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, 
poz. 917. 

 
Zayąmzni  nr 1 5o zmiwayy Ra5y Miejs iej 
w Kyo5z z nr XXXI/293/2008 z 5nia  
30 órz5nia 2008 r. (poz. 448) 

 
 

Reózlamin z5zielania Syypen5izm Bzrmisyrza Miasya Kyo5z a  
5la zmzniiw zz5olnionymi aryysyymznie 

 
R O Z D Z I K Ł   I 

Posyanowienia oóilne 

§ 1 

1. Stypendia przyznawane są uczniom szkól pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych zamieszkałym na terenie Rminy Miejskiej 
Kłodzko. 

2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla 
uczniów, których zdolności i zainteresowania 

wykraczają poza program szkolny i którzy mogą 
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami arty-
stycznymi, 

3. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Kłodzka. 
4. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypen-

dialna zwana dalej Komisją. 
5. Stypendium przyznaje się za okres od września 

do czerwca poprzedniego roku szkolnego, tj. 10 
miesięcy, w ramach środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel w budżecie Rminy Miej-
skiej Kłodzko. 
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R O Z D Z I K Ł   II 

Kryyeria przyznawania syypen5iiw 

§ 2 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne 
może otrzymać uczeń, który spełnia następujące 
warunki: 
1) uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce fina-

listy w międzynarodowym lub ogólnopolskim 
konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł 
sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej lub 
swoje szczególne zdolności i wiedzę potwier-
dził innymi znaczącymi osiągnięciami w kon-
kursach międzynarodowych, ogólnopolskich, 
wojewódzkiche 

2) jest autorem lub współautorem ważnego wy-
darzenia artystycznego adresowanego do 
mieszkańców Miasta Kłodzkae 

3) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowa-
nia. 

R O Z D Z I K Ł   III 

Tryb i zasa5y przyznawania syypen5izm 

§ 3 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium 
przysługuje: 
1) dyrektorom szkól, w tym szkół muzycznych 

oraz zespołów szkół po uzyskaniu pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej, 

2) dyrektorowi Kłodzkiego Ośrodka Kultury, 
3) dyrektorowi Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 
4) rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, 
5) zainteresowanym pełnoletnim uczniom. 

2. Zgłaszający powinien wypełnić wniosek o przy-
znanie stypendium, według wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy 
dołączyć dokumenty lub kserokopie dokumen-
tów uwierzytelnione za zgodność z oryginałem: 
1) kserokopia świadectwa szkolnego za ostatni 

rok nauki 
2) kserokopie dokumentów potwierdzające kon-

kretne osiągnięcia kandydata w danym roku 
szkolnym określone w rozdziale II. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy skła-
dać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta 
Kłodzko w terminie do 30 czerwca. 

5. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata 
w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym. 

6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równo-
znaczne z jego przyznaniem. 

7. Rozpatrzenie wniosków stypendialnych nastąpi 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia. 

§ 4 

1. Komisję, o której mowa w § 1 ust. 4, powołuje 
Burmistrz Miasta Kłodzka. 

2. W skład Komisji wchodzą: 
1) Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka właści-

wy ds. oświaty jako Przewodniczący Komisji, 
2) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury 

Rady Miejskiej w Kłodzku lub jego Zastępca, 
3) Kierownik Wydziału Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta w Kłodzku lub jego Zastępca. 

4) merytoryczny pracownik Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, który 
jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Komisji, 

3. Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji 
mogą uczestniczy ć: 
1) dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Kłodzku, 
2) dyrektor Kłodzkiego Ośrodka Kultury, 
3) dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 

4. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez 
Przewodniczącego Komisji i rozpatruje wnioski 
złożone w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

5. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedze-
niu bierze udział co najmniej 3 jej członków. 

6. Do zadań Komisji należy: 
1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o 

przyznanie stypendium, 
2) ustalenie liczby stypendystów oraz wysoko-

ści stypendiów z uwzględnieniem środków 
finansowych zarezerwowanych na ten cel w 
budżecie Rminy Miejskiej Kłodzko, 

3) w uzasadnionych przypadkach występowanie 
o dodatkowe środki na stypendia. 

7. Protokół z posiedzenia komisji wraz z listą pozy-
tywnie zaopiniowanych kandydatów do stypen-
dium przewodniczący komisji przedstawia Bur-
mistrzowi Miasta Kłodzka celem podjęcia decyzji 
w sprawie przyznania stypendiów. 

8. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w 
Kłodzku zapewnia obsługę organizacyjną Komi-
sji. 

§ 5 

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia arty-
styczne uzależniona jest od wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie 
Rminy Miejskiej Kłodzko. 

§ 6 

1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od 
sytuacji materialnej kandydata. 

2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wy-
klucza możliwości jego otrzymania w latach na-
stępnych. 

§ 7 

1. Przyznane stypendia wypłacane są w kasie 
Urzędu Miasta w Kłodzku lub przelewem na kon-
to wskazane przez wnioskodawcę. 

2. Za uczniów niepełnoletnich pobierają stypen-
dium ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Stypendium wypłaca się jednorazowo. 

R O Z D Z I K Ł   IV 

Posyanowienia  ońmowe 

§ 8 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w 
Kłodzku jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
uroczystości wręczenia Stypendiów Burmistrza 
Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych arty-
stycznie. 

§ 9 

Tryb i procedura przyznawania stypendiów oraz 
wykaz osób, które je otrzymały podawane są do 
wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
NR XXXVI/177/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 W sprawie zmiany syayzyz Miejs ieóo Ośro5 a Pomomy Spoyemznej  
w Kowarami 

 Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64, poz. 593 
z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, 
poz. 1378 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach zmienia Statut Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach nadany uchwałą 
nr XXXVI/193/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 września 2005 r., 
jak następuje: 

 
 

§ 1 

W § 2 po pkt 9 dopisuje się pkt 10 o treści: 
„10. pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów”. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kowary. 

 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD RKDD 
 

TADEUSZ CWYNAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU  
NR XXVII/192/08 

z dnia 31 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy nr XLI/430/05 z 5nia 27 paź5zierni a 2005 r. w 
sprawie o reślenia zasa5 rozlimzenia yyóo5nioweóo obowiąz oweóo wymiarz 
óo5zin zajęn nazmzymieli, 5la  yirymi zsyalony plan zajęn jesy riżny 
                       w poszmzeóilnymi o resami ro z sz olneóo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W § 1 ust. 1 skreśla się słowa „ze względu na 
wcześniejsze zakończenia zajęć w ostatnich kla-
sach Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana 
Szenwalda w Lądku-Zdroju”. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały nr XLI/430/05 z dnia  
27 października 2005 r. w sprawie określenia za-
sad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego, pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lądka-Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY   
NR XXXIII/291/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

zmieniająma zmiwayę w sprawie zsyalenia óirnymi syawe  opyay ponoszo-
nymi przez wyaśmimieli nierzmiomośmi oraz opriżniania zbiorni iw bezo5pyy-

wowymi 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008, Nr 180, poz. 1495 z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVIII/171/07 Rady Miejskiej w Le-
gnicy z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustale-
nia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  
(Dz. U. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 8, poz. 108) 
przepis § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na terenie miasta Legnicy ustala się górne 

stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości za usługi w zakresie: 
1) odbioru odpadów komunalnych z terenu nie-

ruchomości, w wysokości 50 zł /m3, 
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości, w wysokości  
40 zł /m3. 

3) odbioru odpadów komunalnych selektywnie 
gromadzonych, w wysokości 40 zł/m3”. 

§ 2 

Wykonane uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD RKDD 
 

ROBERT KROPIWNICKI 

 

452 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
NR XLI/158/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie nazw zlim na yerenie miasya Lzbina 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218) uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1 

1. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 2 miasta 
Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 195, 
nadaje się nazwę ulicy Kazimierza Rórskiego. 

2. Drodze wewnętrznej położonej w obrębie 2 mia-
sta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 
199, nadaje się nazwę ulicy Kazimierza Deyny. 

§ 2 

Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik 
graficzny określający przebieg ulic opisanych w § 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Lubina. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

MAREK BUBNOWSKI
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Zayąmzni  5o zmiwayy Ra5y Miejs iej  
w Lzbinie nr XLI/158/08 z 5nia 30 órz5nia 
2008 r. (poz. 452) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH  
NR XX/215/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie o reślenia óirnymi syawe  opyay za zsyzói w za resie o5bierania 
o5pa5iw  omznalnymi o5 wyaśmimieli nierzmiomośmi oraz opriżniania 
         zbiorni iw bezo5pyywowymi i yransporyz niemzysyośmi mie yymi 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się górne stawki opłat za usługi w za-
kresie odbierania odpadów od właścicieli nieru-
chomości, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości: 
1) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych 

odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 60 l – 6,65 zł + VKTe 

2) za jednokrotnie odbieranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 110 l – 9,92 zł + VKTe 

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 120 l – 9,98 zł + VKTe 

4) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 140 l – 10,98 zł + VKTe 

5) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 240 l – 17,92 zł + VKTe 

6) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 660 l – 58,05 zł + VKTe 

7) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych 
odpadów komunalnych z pojemnika o pojem-
ności 1100 l – 76,33 zł + VKT. 

2. Uchwala się górne stawki opłat za usługi w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 
57,38 zł + VKT za 1 m3. 

§ 2 

W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, 
o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wyso-
kości: 
1) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-

dów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 
l – 3,99 zł + VKTe 

2) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-
dów komunalnych z pojemnika o pojemności 
110 l – 5,95 zł + VKTe 

3) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-
dów komunalnych z pojemnika o pojemności 
120 l – 5,99 zł + VKTe  

4) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-
dów komunalnych z pojemnika o pojemności 
140 l – 6,59 zł + VKTe 

5) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-
dów komunalnych z pojemnika o pojemności 
240 l – 10,75 zł + VKTe 

6) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-
dów komunalnych z pojemnika o pojemności 
660 l – 34,83 zł + VKTe 

7) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpa-
dów komunalnych z pojemnika o pojemności 
1100 l – 45,80 zł + VKT. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Polkowic. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/159/08 Rady Miejskiej w 
Polkowicach z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD RKDD 
 

STEFAN CIŻMAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE  
NR XXVIII/196/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

zmieniająma zmiwayę nr XXIX/168/98 Ra5y Miejs iej w Przem owie z 5nia 
20 marma 1998 r. w sprawie zasa5 óospo5arowania nierzmiomośmiami 
                          syanowiąmymi wyasnośn Gminy Przem iw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 13 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej  
w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Rminy Przemków zmienionej 
uchwałą nr XXXII/185/98 Rady Miejskiej w Przem-
kowie z dnia19 maja 1998 r. IV/33/99 Rady Miej-
skiej w Przemkowie z dnia 15 marca 1999 r. 
uchwałą nr XVII/138/2000 Rady Miejskiej w 
Przemkowie z dnia 30 marca 2000 r. uchwałą 
nr XIX/159/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie  
z dnia 10 czerwca 2000 r. uchwałą  
nr XXXI/217/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. oraz 
uchwałą nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Przemko-
wie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogłoszone w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  
Nr 10, poz. 229 z dnia 19 stycznia 2004 r., 
uchwałą nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Przem-
kowie z dnia 8 czerwca 2004 r. ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go Nr 122, poz. 2151 z dnia 29 czerwca 2004 r., 
uchwałą nr XXV/145/04 Rady Miejskiej w Przem-
kowie z dnia 19 listopada 2004 r. ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go Nr 240, poz. 3775 z dnia 7 grudnia 2004 r., 
uchwałą nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przem-
kowie z dnia 1 lipca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 133, 
poz. 2706 z dnia 22 lipca 2005 r., uchwała nr 
XLIII/257/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 
 6 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225, 

poz. 3239 z dnia 23 października 2006 r., uchwałą 
nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 
20 lutego 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego Nr 68, poz. 
717 z dnia 13 marca 2007 r. oraz uchwałą  
nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 
27 listopada 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego Nr 295, poz. 
3832 z dnia 12 grudnia 2007 r. w § 16 po ust. 3 
dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Upoważnia się Burmistrza Rminy i Miasta 

Przemków do zawierania kolejnych umów naj-
mu lub dzierżawy z podmiotami będącymi stro-
nami dotychczasowych umów, po umowie na 
czas oznaczony do lat 3, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość." 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Rminy i Miasta Przemków. 

§ 3 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
JACEK JANIKOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 
NR XXVIII/197/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia óirnymi syawe  opyay ponoszonymi przez wyaśmimieli 
nierzmiomośmi za zsyzói w za resie o5bierania i zniesz o5liwiania o5pa5iw 
 omznalnymi oraz opriżniania zbiorni iw bezo5pyywowymi i yransporyz 
                                       niemzysyośmi mie yymi 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska 
w Przemkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości w następujący sposób: 
1) za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunal-

nych 250 zł/t 
2) za przyjęcie na gminną oczyszczalnię ścieków  

i utylizację 20 zł/m3 
3) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego  

i transportu nieczystości ciekłych 60 zł/m3 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIII/97/07 Rady Miejskiej w 
Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicie-
li nieruchomości za usługi w zakresie odbierania  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Rminy i Miasta Przemków. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
JACEK JANIKOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 
NR XXVIII/198/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zpoważnienia Kierowni a Ośro5 a Pomomy Spoyemznej 
w Przem owie 5o prowa5zenia in5ywi5zalnymi spraw wobem 5yzżni iw 
alimenyamyjnymi oraz wy5awania 5emyzji a5minisyramyjnymi w yymi 
                                               sprawami 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w 
Przemkowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Rada Miejska w Przemkowie upoważnia Panią Elż-
bietę Kasprzak – Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidual-
nych spraw w zakresie określonym w ustawie z 
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, 
poz. 1378 ze zm.) wobec dłużników alimentacyj-
nych, oraz wydawania decyzji administracyjnych w 
tych sprawach. 

§ 2 

Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Rminy i Miasta Przemków. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
JACEK JANIKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXIV/170/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia reózlaminiw o reślająmymi yryb i wyso ośn 
przyznawania nazmzymielom 5o5ay iw 5o wynaóro5zenia zasa5nimzeóo, 
naóri5, oblimzania i wypyamania wynaóro5zenia za óo5ziny pona5wymiarowe 
i óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw oraz nie yirymi innymi s ya5ni iw 
                                  wynaóro5zenia na ro  2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 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. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 i art 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” oraz 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem”, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I K Ł   I 

Posyanowienia wsyępne 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla których organem prowadzącym jest 
Rmina Szczytna, 

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

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

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

5) ucznia – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w  
§ 1 ust.1 rozporządzenia. 

R O Z D Z I K Ł   II 

Reózlamin przyznawania 5o5ay z za wysyzóę lay 
5la nazmzymieli 

§ 2 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadnicze-
go za każdy rok pracy, wypłacany w okresach 
miesięcznych poczynając od czwartego roku 
pracy, z tym że dodatek ten nie może przekro-
czyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów za-
trudnienia i innych okresów uprawniających do 
dodatku za wysługę lat określa §7 rozporządze-
nia. 
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R O Z D Z I K Ł   III 

Reózlamin przyznawania 5o5ay z moyywamyjneóo 
5la nazmzymieli 

§ 3 

1. Nauczycielowi, w zależności od osiągniętych 
wyników pracy, może być przyznany dodatek 
motywacyjny. 

2. Środki na dodatki motywacyjne określane są 
corocznie w planach finansowych szkół i pocho-
dzą ze środków zabezpieczonych w tym celu w 
budżecie gminy na wynagrodzenia nauczycieli. 

3. Ustala się środki finansowe na dodatki motywa-
cyjne w wysokości: 
1) 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego z wykształceniem magister-
skim z przygotowaniem pedagogicznym – na 
jeden etat kalkulacyjny nauczyciela, 

2) 35% wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la mianowanego z wykształceniem magister-
skim z przygotowaniem pedagogicznym – na 
jeden etat kalkulacyjny dyrektora. 

4. Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik pro-
centowy liczony od wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczyciela mianowanego z wykształceniem 
magisterskim z przygotowaniem pedagogicz-
nym, określonego rozporządzeniem MEN. 

5. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego 
nie może przekroczyć w przypadku nauczyciela 
20%, a w przypadku dyrektora szkoły (przed-
szkola) 35% wynagrodzenia, o którym mowa w 
ust.4. 

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny. 

§ 4 

1. Przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości dodat-
ku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się w 
szczególności pod uwagę: 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, 
2) jakość świadczonej pracy, 
3) ocenę pracy, 
4) podejmowanie działań dydaktyczno-

wychowawczych wykraczających poza za-
kres przydzielonych obowiązków, 

5) zaangażowanie w życie i organizację jednost-
ki, 

6) współpracę z rodzicami uczniów, 
7) zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji 

zajęć i czynności wynikających z zadań statu-
towych szkoły oraz związanych z samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

2. Przy przyznawaniu i ustaleniu wysokości dodat-
ku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod 
uwagę: 
1) właściwe prowadzenie polityki kadrowej, 
2) właściwe wykonywanie planu finansowego, 
3) efektywność działań zmierzających do wzbo-

gacania majątku szkoły i pozyskiwania poza-
budżetowych środków finansowych, 

4) dbałość o stan techniczny i estetykę zarzą-
dzanych obiektów, 

5) wyniki pracy szkoły w oparciu o wyniki 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 
wyniki klasyfikacji oraz mierzenia jakości pra-
cy szkoły. 

3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi oraz wice-
dyrektorowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrek-
torowi – Burmistrz Szczytnej. 

R O Z D Z I K Ł   IV 

Reózlamin przyznawania 5o5ay z fzn myjneóo 

§ 5 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko: 
1) dyrektora szkoły (placówki), 
2) wicedyrektora szkoły, 
3) opiekuna stażu, 
4) doradcy metodycznego lub nauczyciela-

konsultanta, 
5) wychowawcy klasy. 

2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje tak-
że nauczycielom, którym powierzono obowiązki 
kierownicze w zastępstwie. 

§ 6 

1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) w okresach, za które nie przysługuje wyna-

grodzenie, 
4) jeżeli niezdolność do pracy na skutek choro-

by trwa dłużej niż 1 miesiąc. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/54/09 z dnia 26 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 6) 

§ 7 

Dodatek funkcyjny ustala dla dyrektorów Burmistrz 
Szczytnej, dla pozostałych nauczycieli, którym 
przysługuje dodatek – dyrektor szkoły. 

§ 8 

1. Przy zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych 
nauczycielowi, z wyłączeniem dyrektora, przy-
sługuje prawo do dodatków z każdego tytułu. 

2. Przy zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych 
dyrektorowi przysługuje jeden, korzystniejszy 
dodatek. 

§ 9 

1. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje nauczy-
cielowi, któremu powierzono opiekę nad na-
uczycielem odbywającym staż. 

2. Dodatek ustala się w wysokości 3 % pobierane-
go wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek przysługuje w okresie faktycznego cza-
su trwania stażu. 

§ 10 

1. Dodatek doradcy metodycznego lub nauczyciela 
– konsultanta przysługuje nauczycielowi, który 
posiada odpowiednie, udokumentowane orygina-
łami dokumentów kwalifikacje do pełnienia tych 
funkcji. 
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2. Dodatek ustala się dla wszystkich uprawnionych 
w wysokości 10% pobieranego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

§ 11 

1. Dodatek wychowawcy klasy przysługuje na-
uczycielowi, któremu powierzono zadania wy-
chowawcy klasy. 

2. Dodatek za wychowawstwo klasy określany jest 
i przyznawany każdorazowo w oparciu o niniej-
szy regulamin na początku roku szkolnego do je-
go zakończenia przez dyrektora szkoły. 

3. Dodatek za wychowawstwo ustala się w wyso-
kości 120 zł miesięcznie. 

§ 12 

1. Dodatek dyrektora przysługuje nauczycielowi, 
któremu powierzono stanowisko dyrektora szko-
ły (placówki)e ustalony jest na dany rok szkolny. 

2. Dodatek ustala się w wysokości procentowej 
od pobieranego wynagrodzenia zasadniczego w 
wysokości określonej w tabeli jak niżej:

 
Lp. 

Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego  

w procentach 
 
1) 

PRZEDSZKOLE 
dyrektor przedszkola czynnego do 
powyżej 5 godzin dziennie 

do 35% 

 
1) 
 
 
 
2) 

SZKOŁD WSZDSTKIZH TDPÓW 
dyrektor szkoły liczącej do  
9 oddziałów 
dyrektor szkoły liczącej od 
10 oddziałów i więcej 
wicedyrektor 

 
do 35% 

 
do 45% 

 
do 20% 

 
R o z d z i a ł   V 

Reózlamin przyznawania 5o5ay z za warzn i pramy 
5la nazmzymieli 

§ 13 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążli-
wych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach 
przysługuje dodatek za warunki pracy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/54/09 z dnia 26 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 1 we 
fragmencie „lub szkodliwych”) 
2. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycie-

lowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz 
Szczytnej. 

3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 14 

Dodatek za trudne warunki pracy nauczyciel otrzy-
muje za prowadzenie: 
1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w 

szkołach podstawowych – w wysokości 10% 
stawki godzinowej za każdą przepracowaną w 
tych klasach godzinę nauczania.  

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i 
młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu 
głębokim – w wysokości 15% stawki godzino-
wej za każdą przeprowadzoną godzinę zajęć.  

3) zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwali-
fikowanego do kształcenia specjalnego – w wy-
sokości 10% stawki godzinowej za każdą prze-
pracowaną godzinę nauczania.  

§ 15 

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje na-
uczycielom za prowadzenie zajęć w warunkach 
trudnych: 
1) wymienionych w § 14, prowadzonych z dziećmi 

i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu sta-

nów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej 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), uzasad-
nia konieczność sprawowania stałej opieki lub 
udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dzieć-
mi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których 
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z 
przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Rospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepeł-
nosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) – w 
wysokości 10% stawki godzinowej za każdą 
efektywnie przepracowaną godzinę zajęć. 

2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu 
lekkim, wśród których znajduje się co najmniej 
jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymie-
nionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 
r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawno-
ści u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 
32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 
r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i 
stopniu niepełnosprawności – w wysokości 
10% stawki godzinowej za każdą efektywnie 
przepracowaną godzinę zajęć.  

§ 16 

1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, 
określony w § 14 i 15, wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach 
cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzo-
no stanowisko kierownicze, realizuje w tych 
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć . 
Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, 
jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach 
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tylko część obowiązującego go wymiaru lub jeże-
li jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i 
za uciążliwe warunki pracy, przysługuje nauczy-
cielowi prawo do dodatku z każdego tytułu. 

R O Z D Z I K Ł   VI 

Reózlamin wynaóro5zenia za óo5ziny  
pona5wymiarowe i óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw 

§ 17 

1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwy-
miarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 
na zasadach określonych w art. 35 Karty Na-
uczyciela.  

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
powyżej tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych. 

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
której realizacja następuje w zastępstwie nie-
obecnego nauczyciela. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się we-
dług stawki osobistego zaszeregowania, z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli 
godziny te realizowane są w warunkach upraw-
niających do tego dodatku. 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego 
zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodat-
kiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych lub uciążli-
wych) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalone-
go dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźne-
go zastępstwa nauczyciela. 

6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 2, ustala się mnożąc tygodnio-
wy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć 
przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć wynoszący do pół 
godziny pomija się, a czas zajęć wynoszący co 
najmniej pół godziny liczy się jako pełną godzinę. 

§ 18 

Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się 
dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stano-
wiska przez wymiar obowiązkowy ustalony dla 
tego stanowiska i sumując te ilorazy (po zaokrągle-
niu do liczy całkowitej). 
Przykład: Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin 
języka polskiego i realizuje 13 godzin jako wycho-
wawca świetlicy.  

12/18 + 13/26 = 0,67 + 0,50 = 1,17 
25/1,17 = 21,37 (po zaokrągleniu = 21 godzin) 

R O Z D Z I K Ł   VII 

Reózlamin przyznawania nazmzymielom 5o5ay owe-
óo wynaóro5zenia z yyyzyz 5o5ay owymi mzynnośmi 

wyni ająmymi ze syoszn z pramy 

§ 19 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatko-
we za: 
1) analizę i ocenę prac pisemnych z języka polskiego, 
2) organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy nie-
zbędnych do prawidłowej realizacji zajęć prak-
tycznych oraz organizowanie, przygotowanie  
i nadzorowanie praktyk zawodowych w celu re-
alizacji treści przewidzianych w programie na-
uczania danego zawodu w szkołach ponadgim-
nazjalnych, 

3) pracę w zespołach egzaminacyjnych powoła-
nych do przeprowadzenia egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe. 

§ 20 

1. Dodatkowe wynagrodzenie,o którym mowa w  
§ 19 pkt1 przysługuje w wysokości: 
1) 2% miesięcznie w szkołach podstawowych, 

począwszy od klasy czwartej, 
2) 3% miesięcznie w gimnazjach, 
3) 4% miesięcznie w szkołach ponadgimnazjal-

nych, 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o 
którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Na-
uczyciela, proporcjonalnie do realizowanego wymia-
ru zajęć uprawniającego do dodatku. 
2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w 

§ 19 pkt. 2 przysługuje jak za 2 godziny ponad-
wymiarowe, w wysokości proporcjonalnej do 
realizowanego wymiaru zajęć uprawniającego do 
dodatku. 

3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w 
§ 19 pkt. 3 przysługuje jak za 4 do 8 godzin po-
nadwymiarowych w zależności od liczby fak-
tycznie przepracowanych godzin. Rozliczenia 
dokonuje się indywidualnie dla każdego nauczy-
ciela zgodnie z obowiązującym w tych dniach 
planem zajęć. 

§ 21 

Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje w okre-
sie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w 
okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia 
zasadnicze. 

R O Z D Z I K Ł   VIII 

Reózlamin przyznawania naóri5 ze spemjalneóo 
fzn5zszz naóri5 za osiąónięmia 5y5a yymzno- 
                          -wymiowawmze 

§ 22 

1. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie 
gminy na dany rok budżetowy w wysokości 1% 
planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szko-
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łach z przeznaczeniem na wypłaty nagród orga-
nu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół, z 
tym że: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody dyrektora szkoły, 
2) 30% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody organu prowadzącego. 
2. Nagrody przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 1 – 
dyrektor szkoły (placówki), 

2) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 – 
Burmistrz Szczytnej 

§ 23 

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy. 

2. Szczegółowy tryb i kryteria przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród reguluje 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej. 

§ 24 

Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach 
w innym terminie. 

R O Z D ZI K Ł   IX 

Reózlamin przyznawania i wypyamania 5o5ay z 
miesz anioweóo 5la nazmzymieli 

§ 25 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi, 
spełniającemu warunki określone w art. 54 ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela, o ile: 
– jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć, 
– posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowi-

ska. 

§ 26 

Wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela 
uzależniona jest od liczby osób w rodzinie upraw-
nionego nauczyciela i wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7% 

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowni-
ków, ustalonego przez ministra właściwego do 
spraw pracy i polityki socjalnej. 

§ 27 

Do członków rodziny, o której mowa w § 26, zali-
cza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkujące 
dzieci i współmałżonka. 

§ 28 

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w 
wysokości określonej w § 26. Małżonkowie wspól-
nie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał 
ten dodatek. 

§ 29 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela na okres 6 miesięcy. 

2. W przypadku nauczycieli, o których mowa § 28, 
dodatek przyznaje się na wspólny wniosek mał-
żonków. 

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a 
dyrektorowi Burmistrz Szczytnej. 

§ 30 

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

lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

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

§ 31 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 
okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie,  
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

R O Z D Z I K Ł   X 

Przepisy  ońmowe 

§ 32 

Traci moc uchwała nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w 
Szczytnej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminów określających tryb i wyso-
kość przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nie-
których innych składników wynagrodzenia na rok 
2008. 

§ 33 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczytnej. 

§ 34 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZK 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
RENATA IDZIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORPBIE 
NR XXX/351/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia reózlaminz o reślająmeóo nie yire zasa5y wynaóra5za-
nia za pramę oraz przyznawania 5o5ay iw 5o wynaóro5zenia w 2009 r. na-
zmzymielom zayrz5nionym w oświayowymi je5nosy ami oróanizamyjnymi 
                      prowa5zonymi przez Miasyo Sz lars a Poręba 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu oblicza-
nia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeli-
czeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniają-
cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku 
motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowią-
cych podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych 
przypadków zaliczania  okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniają-
cych do dodatku za wysługę lat (Dz. U Nr 22, poz.181 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający niektóre zasady 
wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska 
Poręba. 

R o z d z i a ł   I 

Posyanowienia wsyępne 

§ 2 

Regulamin niniejszy  określa dla nauczycieli posia-
dających poszczególne stopnie awansu zawodowe-
go: 
1) Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość 

stawek dodatków: 
– motywacyjnego, 
– funkcyjnego, 
– za warunki pracy, 
– za wysługę lat 

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
ze zmianami), 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, sposobu obliczania wysokości staw-

ki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodat-
kowych zadań i zajęć uprawniających do dodat-
ku funkcyjnego, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatku motywacyjnego, wykazu trud-
nych i uciążliwych warunków pracy stanowią-
cych podstawę przyznania dodatku za warunki 
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania  
okresów zatrudnienia i innych okresów upraw-
niających do dodatku za wysługę lat  
(Dz. U. Nr 22, poz.181 ze zmianami), 

3) placówce – należy przez to rozumieć szkoły, 
przedszkola, placówki  opiekuńczo-wychowaw-
cze prowadzone przez Miasto Szklarska Poręba, 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach, a w przypadku placówek opiekuńczo-
wychowawczych nauczycieli, do których stosuje 
się przepisy Karty Nauczyciela 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrekto-
rów szkół, zespołów szkół, przedszkoli, prowa-
dzonych przez Miasto Szklarska Poręba, 

6) uczniu – rozumie się przez to także wychowan-
ka, 

7) klasie należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w 
art. 42 ust. 3 lub art.42 ust. 7 Karty Nauczycie-
la i § 1 rozporządzenia. 

9) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Szklarskiej Po-
rębie i Komisję Międzyzakładową NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty i Wychowania. 
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R o z d z i a ł  II 

Do5aye  moyywamyjny 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w zatrudniają-
cej go placówce bez względu na stopień awansu 
zawodowego, jeżeli nauczyciel w bieżącym lub 
poprzedzającym roku szkolnym wyróżnił się 
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wy-
chowawczymi lub opiekuńczymi, osiągnął wy-
soką jakość świadczonej pracy oraz jednocze-
śnie wykazał się zaangażowaniem w realizację 
innych zajęć i czynności, w tym również zwią-
zanych z przygotowaniem do zajęć szkolnych, 
samokształceniem  i doskonaleniem zawodo-
wym, a w szczególności: 

1) przygotowywał uczniów do udziału w kon-
kursach przedmiotowych, zawodach, olim-
piadach, 

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

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

spotkania, pokazy artystyczne, 
6) organizował imprezy o zasięgu powiato-

wym, 
7) brał czynny udział w spotkaniach meto-

dycznych, współpracował z doradcą meto-
dycznym, zdobytą wiedzę i umiejętności 
wykorzystywał w codziennej pracy, 

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

9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe 
(wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, 
krótkie formy doskonalenia, udokumento-
wane samokształcenie, kursy kwalifikacyj-
ne, studia podyplomowe), 

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskona-
leniu nauczycieli (prowadził zajęcia, szkole-
nia, lekcje otwarte, opracował projekty dy-
daktyczne i inne), 

11) był opiekunem stażysty, który otrzymał po-
zytywną ocenę dorobku zawodowego, 

12) aktywnie realizował zadania statutowe pla-
cówki, 

13) uczestniczył w pracach komisji  opracowu-
jącej dokumentacje dotyczącą pracy pla-
cówki (statut, wewnątrzszkolny system oce-
niania, program wychowawczy placówki), 

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji 
egzaminacyjnej powołanej w celu przepro-
wadzenia egzaminu maturalnego, egzaminu 
gimnazjalnego i sprawdzianu  po klasie szó-
stej , 

15) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działania na rzecz uczniów potrzebujących  
szczególnej opieki, współpraca z Policją i in-
stytucjami wspierającymi. 

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

się do przydzielonych obowiązków, 
2) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
4) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

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

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych, 

7) przestrzeganie dyscypliny prac. 
3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 1 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
2) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
3) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

4) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

4. Dla dyrektora i wicedyrektora szkoły, przedszko-
la ustala się poza wymienionymi powyżej, do-
datkowe warunki przyznawania dodatku moty-
wacyjnego: 
1) poprawne i terminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażenie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w 
tym: realizacja programów nauczania, ocena 
pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachę-
canie do innowacji i eksperymentów, moty-
wowanie do doskonalenia zawodowego, re-
alizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

4) współdziałanie z organem prowadzącym w 
zakresie zadań edukacyjnych i wychowaw-
czych oraz realizacja wniosków i zaleceń or-
ganu prowadzącego, opracowywanie i reali-
zacja planu finansowego placówki, pozyski-
wanie środków pozabudżetowych, celowe i 
oszczędne wydawanie środków finansowych, 

5) właściwe, racjonalne organizowanie działal-
ności administracyjno-gospodarczej, 

6) zgodne z potrzebami szkoły, przedszkola 
prowadzenie polityki kadrowej, dbałość o 
stan techniczny i estetykę obiektów szkol-
nych, racjonalne zarządzanie nieruchomo-
ściami i majątkiem szkolnym, 

7) zapewnienie i przestrzeganie wymaganych 
prawem przepisów bhp i ppoż., 

8) dbałość o właściwą atmosferę w pracy i 
kształtowanie odpowiednich relacji między-
ludzkich w stosunku do rodziców dzieci, 
współpracowników jak i podwładnych, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 15 –  1367  – Poz. 458 

9) współpraca ze statutowymi organami szkoły i 
związkami zawodowymi. 

§ 5 

1. W szkole, w ramach posiadanych środków na 
wynagrodzenia osobowe, wyodrębnia się środki 
finansowe na wypłatę dodatków motywacyj-
nych dla nauczycieli w wysokości nieprzekracza-
jącej 4,5% łącznych wynagrodzeń zasadniczych 
kadry pedagogicznej. 

2. Dodatek motywacyjny w ramach środków, o 
których mowa w ust. 1, nauczycielowi przyzna-
je dyrektor szkoły , a dyrektorowi szkoły, w ra-
mach środków przyznanych szkole na wynagro-
dzenia osobowe, Burmistrz Szklarskiej Poręby. 

3. Dodatek motywacyjny w zależności od osiąga-
nych wyników pracy nie może przekroczyć 50% 
stawki średniego minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuż-
szy niż  1 rok szkolny.. 

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego 
może nastąpić  po przepracowaniu co najmniej 6 
miesięcy. 

§ 7 

Rozstrzygnięcie lub informacja o przyznaniu dodat-
ku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w 
formie pisemnej, której kopię umieszcza się w tecz-
ce akt osobowych. 

R o z d z i a ł  III 

Do5aye   fzn myjny 

§ 8 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, którym powierzono stanowiska 
kierownicze przewidziane w statucie placówki, 
przysługuje dodatek funkcyjny. 

§ 9 

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

 
Lp. Peyniona fzn mja/5o5ay owe za5ania Wyso ośn 5o5ay z fzn myjneóo w zy 

1. 
Dyrektor szkoły każdego typu 
– liczącej do 6 oddziałów 
– liczącej od 7 do 12 oddziałów  

 
300–1000 
400–1400 

2. Wicedyrektor  szkoły 250–500 
3. Dyrektor przedszkola 400–800 

 
 

§ 10 

1. Nauczycielom sprawującym funkcje uprawniają-
ce do dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek  
w wysokości: 
1) wychowawstwo klasy – 100 zł miesięcznie, 
2) wychowawstwo grupy przedszkolnej –80 zł, 
3) opiekun stażu – 50 zł miesięcznie za każdego 

powierzonego opiece nauczyciela, 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora, w 

granicach stawek określonych tabelą, ustala 
Burmistrz Szklarskiej Poręby, uwzględniając mię-
dzy innymi wielkość szkoły, jej strukturę organi-
zacyjną, łączną liczbę oddziałów, ilość stanowisk 
kierowniczych. 

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedy-
rektorów oraz innych osób zajmujących stano-
wiska kierownicze lub sprawującym funkcje 
ustala dyrektor. 

4. Rozstrzygnięcie lub informacja o przyznaniu do-
datku funkcyjnego przyznaje się w formie pi-
semnej, której kopię umieszcza się w teczce akt 
osobowych.      

5. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w 
ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. W tych przypadkach prawo do dodatku 
powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upły-
wie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych 
obowiązków i wygasa z pierwszym dniem mie-
siąca następującego po zaprzestaniu pełnienia 
tych obowiązków. 

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków, o których mowa w § 2 pkt 4, na-
uczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z 
każdego z tytułów. 

7. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każ-
dą osobę odbywająca staż i powierzoną nauczy-
cielowi pod opiekę. 

8. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków wychowawcy klasy przysługują za 
każdą klasę.  

R o z d z i a ł   IV 

Do5aye  za warzn i pramy 

§ 11 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych uciążliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § 
8 i 9 rozporządzenia. 
Wysokość tego dodatku uzależniona jest od: 
a) stopnia trudności lub uciążliwości realizowa-

nych prac lub zajęć, 
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-

runkach, o których mowa w ust.1. 
2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przy-

sługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia dy-
daktyczne w klasach łączonych w szkołach pod-
stawowych oraz prowadzących indywidualne 
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształ-
cenia specjalnego w wysokości 20% godzinnej 
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stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjo-
nalnie do realizowanego wymiaru godzin. 

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy 
przysługuje nauczycielom w okresie faktycznego 
wykonywania pracy, z którą dodatek ten jest 
związany potwierdzonego przez dyrektora szkoły 
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który 
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskie-
go, choroby trwającej nie dłużej niż trzy miesią-
ce. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/42/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 3). 
4. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy 

wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje 
w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar 
godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w szkole, realizuje w 
tych warunkach obowiązujący go wymiar go-
dzin. 

5. Wysokość dodatków za warunki pracy,  
z uwzględnieniem warunków o których mowa w 
§ 9, dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla 
dyrektora  Burmistrz. 

R o z d z i a ł  V 

Do5aye  za wysyzóę lay 

§ 12 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Kar-
ty Nauczyciela. 

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określa § 7 rozporządzenia. 

3. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor placówki, a dla dyrektora organ prowa-
dzący. 

R o z d z i a ł  VI 

Wynaóro5zenie za óo5ziny pona5wymiarowe  
i 5oraźnymi zasyępsyw 

§ 13 

1. Przez godzinę ponadwymiarową – zgodnie z art. 
35 pkt 2 Karty Nauczyciela rozumie się przydzie-
loną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych powy-
żej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3  
i ust. 6 Karty Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięczną liczbę obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela np.: 
płaca zasadnicza: (4,17 x 18 ) = stawka 1 go-
dziny 
płaca zasadnicza: (4,17 x 20) = stawka 1 go-
dziny 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc licz-
bę tygodniowego liczbę tygodniowego, obo-
wiązkowego wymiaru godzin przez 4,17 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw 
ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/42/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 4). 
5. Wynagrodzenie przysługuje za godziny ponad-

wymiarowe przypadające w dniach, w których 
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy. 

R o z d z i a ł   VII 

Naóro5y i inne świa5mzenia wyni ająme ze syoszn z 
pramy 

§ 14 

1. W budżecie gminy tworzy się fundusz nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze w wysokości 1% 
planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń. 

2. Środki stanowiące 0,7% przekazywane są bez-
pośrednio do budżetów placówek z przeznacze-
niem na nagrody, którymi dysponuje dyrektor. 

3. Środki stanowiące 0,3% przeznacza się na na-
grody dla nauczycieli będące w dyspozycji Bur-
mistrza. 

4. Nauczycielowi, za jego osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze może być przyznana nagroda dy-
rektora szkoły, przedszkola lub burmistrza. 

5. Wysokość nagrody dyrektora nie powinna być 
wyższa od nagrody burmistrza. 

6. Nagrodę burmistrza otrzymują nauczyciele i na-
uczyciele pełniący funkcje kierownicze w szko-
łach, przedszkolach, za osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, w 
szczególności za: 

1) dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycz-
nych poprzez stałe podnoszenie poziomu 
wiedzy merytorycznej i metodycznej, 

2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dy-
daktycznej (konkursy przedmiotowe, olim-
piady, wysokie wyniki za sprawdziany kom-
petencji), 

3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i 
wyposażenia własnego warsztatu pracy, 

4) wzorową realizację zajęć dydaktycznych po-
twierdzoną wynikami nadzoru pedagogicz-
nego lub oceną jej uczestników, 

5) dbałość o jakość kontroli i oceny oraz anali-
zy własnej pracy dydaktycznej, 

6) wykazywanie się pomysłowością i inicjaty-
wą w stosowaniu różnych form, metod i 
środków aktywizowania uczniów (wycho-
wanków) w procesie nauczania wychowa-
nia, 

7) rozwijanie indywidualnych cech uczniów 
(wychowanków) i wspomaganie ich 
wszechstronnego rozwoju, 
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8) prowadzenie działalności mającej na celu 
zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przeja-
wów patologii społecznej, 

9) współpraca ze środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego, 

10) doskonalenie własnego warsztatu pracy po-
przez ustawiczne podnoszenie swoich kwa-
lifikacji, 

11) podejmowanie działań innowacyjnych i no-
watorskich, 

12) opracowywanie i upowszechnianie wła-
snych doświadczeń pedagogicznych, 

13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/42/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 14 ust. 12  
i 13). 

14) podejmowanie współpracy z instytucjami i 
organizacjami celem wspomagania działal-
ności statutowej szkoły, przedszkola. 

7. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy 
szkół, przedszkoli, uzyskujący wymierne efekty 
w zakresie: 

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, 
przedszkola, 

2) zapewnienia optymalnych warunków reali-
zacji zadań statutowych szkoły, przedszko-
la, 

3) diagnozowania pracy szkoły, przedszkola, 
4) dbałość o wysoki poziom pracy szkoły, 

przedszkola, poprzez odpowiedni dobór 
kadry,  

5) osiągania przez szkołę bardzo dobrych 
wyników dydaktyczno-wychowawczych , 
liczny udział uczniów w olimpiadach, kon-
kursach, zawodach sportowych, 

6) inicjowania różnorodnych działań Rady 
Pedagogicznej służących podnoszeniu ja-
kości pracy szkoły, przedszkola, 

7) organizowania pomocy nauczycielom w 
zakresie warsztatu pracy i doskonalenia 
zawodowego, 

8) właściwego gospodarowania środkami fi-
nansowymi, 

9) pozyskiwania środków pozabudżetowych 
na rzecz szkoły, przedszkola, 

10) dbałość o bazę szkoły, przedszkola-remonty 
inwestycje, prace wykonywane we wła-
snym zakresie, 

11) wszechstronnej współpracy ze środowi-
skiem. 

8. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Burmistrza 
należy podać wymierne efekty pracy osiągane 
przez nauczyciela, dyrektora , w okresie od 
otrzymania ostatniej nagrody wyższego szcze-
bla niż nagroda dyrektora. 

9. Nauczyciele, dyrektorzy typowani do nagrody 
Burmistrza powinni posiadać co najmniej dobrą 
ocenę pracy z ostatnich 5 lat. 

10. Nagrody Burmistrza przyznawane są na Dzień 
Edukacji Narodowej lub z innej szczególnej 
okazji. 

11. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 
dla nauczycieli i wicedyrektorów szkół wystę-
pują dyrektorzy, a dla dyrektorów Inspektor ds. 

oświaty Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porę-
bie. 

12. Wnioski o nagrodę Burmistrza podlegają zaopi-
niowaniu przez Zespół ds. nagród Burmistrza, 
w którego skład wchodzą: Sekretarz Miasta, 
Inspektor ds. oświaty, pracownik nadzoru pe-
dagogicznego, związki zawodowe, przedstawi-
ciel Komisji do spraw Społecznych Rady Miej-
skiej. 

13.  Lista kandydatów wyłonionych przez Zespół 
ds. nagród podlega zatwierdzeniu przez Burmi-
strza Szklarskiej Poręby. 

14.  Nauczyciel szkoły, przedszkola niezależnie od 
przyznanej mu w ciągu roku nagrody dyrektora 
może otrzymać nagrodę Burmistrza, Kuratora 
Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej. 

R o z d z i a ł   VIII 

Posyanowienia  ońmowe 

§ 15 

1. Minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli 
przyjmuje się w oparciu o aktualnie obowiązują-
ce rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie wynagradzania nauczycieli. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń funduszu wy-
nagrodzeń jest sumą liczby osób zatrudnionych 
na pełny etat i liczby osób zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze w przeliczeniu na pełne etaty. 

3. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż 
na cały etat wylicza się wg ich zaszeregowania 
płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich 
pracy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy 
Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych wy-
danych na jej podstawie. 

5. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Od-
działu ZNP w Szklarskiej Porębie i Regionalną 
Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Jeleniej Rórze. 

6. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miasta w 
Szklarskiej Porębie po uzgodnieniu treści tych 
zmian z właściwymi strukturami związków za-
wodowych działających w oświacie. 

7. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na wa-
runkach określających wejście w życie uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 17 

Traci  moc uchwała nr XVIII/176/2008 Rady Miej-
skiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2008 
r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycie-
li. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZKZD RKDD 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
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459 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXVI/188/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia Reózlaminz o reślająmeóo wyso ośn syawe  i szmzeói-
yowe warzn i przyznawania nazmzymielom 5o5ay iw: za wysyzóę lay, moyy-
wamyjneóo, fzn myjneóo, za warzn i pramy oraz wyso ośn i warzn i wypya-
mania innymi s ya5ni iw wynaóro5zenia wyni ająmymi ze syoszn z pramy, 
szmzeóiyowy sposib oblimzania wynaóro5zenia za óo5ziny pona5wymiarowe 
i óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw, wyso ośn nazmzymiels ieóo 5o5ay z miesz-
 anioweóo oraz szmzeóiyowe zasa5y jeóo przyznawania i wypyamania 
                                 obowiązzjąmy w ro z 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 7 
oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  ze zmianami) Rada Miejska 
w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach podstawowych, 
przedszkolu oraz gimnazjum, prowadzonych 
przez Rminę Twardogóra.  

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczegól-
nych 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 wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania innych 
świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 

4) wysokość dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wy-
płacania.   

§ 2 

Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały bez 
bliższego określenia jest mowa o: 

1) Reózlaminie − rozumie się przez to postano-
wienia niniejszej uchwały.  

2) Karmie Nazmzymiela − rozumie się przez to 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  
Nr 97, poz. 674 ze zmianami.), 

3) Rozporzą5zeniz – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagradzania zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za pracę w dniu wolnym od pracy, 

4) Oróanie prowa5ząmym sz oyę, prze5sz ole lzb 
óimnazjzm − rozumie się przez to Rminę Twar-
dogóra, 

5) Sz ole − należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której or-
ganem prowadzącym jest Rmina Twardogóra, 

6) Dyre yorze  lzb wime5yre yorze − należy rozu-
mieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego, o któ-
rej mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,   

7) Nazmzymielami bez bliższeóo o reślenia – ro-
zumie się przez to nauczycieli, o których mowa 
w § 1 ust. 1 Regulaminu,         

8) Ro z sz olnym − należy przez to rozumieć 
okres  pracy  szkoły,  placówki oświatowej od 
1 września danego roku do 31 sierpnia roku 
następnego, 

9) Klasie − należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę, 

10) Umzniz − rozumie się przez to także wycho-
wanka, 

11) Tyóo5niowym obowiąz owym wymiarze óo-
5zin − należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 
oraz określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 
3 ustawy. 

12) Minimalnym wynaóro5zeniz – należy przez to 
rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę 
ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
Nr 200 z 2002 r., poz. 1679 ze zmianami). 

DODATEK ZA WYSŁUGP LAT 

§ 3 

Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokość tego dodatku określa dla na-
uczyciela − dyrektor szkoły, a dla dyrektora − Bur-
mistrz Miasta i Rminy. 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywa-
cyjny po przepracowaniu w szkołach na terenie 
Rminy Twardogóra okresu umożliwiającego 
ocenę realizacji przez nauczyciela zadań wyni-
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kających z warunków przyznania dodatku mo-
tywacyjnego, określonych w ust. 3 i 4 nie 
krótszym niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem  
ust. 2. 

2. Nauczyciel stażysta może otrzymać dodatek 
motywacyjny po przepracowaniu 6 miesięcy. 

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest:  
3.1. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, a w szczególności: 
a) osiąganie w pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej pełnej realizacji programu na-
uczania oraz wprowadzanie nowych 
treści, korelacji treści programowych z 
innymi przedmiotami, a także uzyski-
wanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków 
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć 
dydaktyczno-wychowawczych po-
twierdzonych wynikami albo sukcesami 
w konkursach przedmiotowych i arty-
stycznych, zawodach sportowych, 
olimpiadach, itp., 

b) stosowanie różnorodnych metod na-
uczania oraz porównywanie efektyw-
ności stosowanych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań meto-
dycznych w zajęciach dydaktyczno- 
-wychowawczych, 

d) prowadzenie lekcji otwartych w ra-
mach prac zespołu przedmiotowego lub 
z własnej inicjatywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współ-
pracy z ich  rodzicami, 

f) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efek-
tywne działanie na rzecz uczniów po-
trzebujących szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na 
celu zapobieganie i zwalczanie przeja-
wów patologii społecznej. 

3.2. Jakość świadczonej pracy, w tym związa-
nej z powierzonym stanowiskiem kierow-
niczym, dodatkowym zadaniem  lub zaję-
ciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygoto-

wanie do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych 
− udział w doskonaleniu warsztatu pra-
cy oraz  różnych formach doskonalenia 
zawodowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedago-
gicznego, 

d) opracowywanie publikacji naukowych 
związanych z warsztatem pracy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pra-
cy, 

f) dbałość o mienie szkoły oraz poszerze-
nie bazy dydaktycznej, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej oraz pedagogicznej, 

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

i) przestrzeganie dyscypliny pracy. 
3.3. Zaangażowanie w realizację czynności i 

zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 
pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczegól-
ności: 
a) udział w organizowaniu imprez oraz 

uroczystości szkolnych, gminnych lub 
środowiskowych. 

b) udział w komisjach przedmiotowych, 
olimpiadach, zawodach sportowych  
i innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniow-
skim lub innymi organizacjami uczniow-
skimi  działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, prze-
jawianie innych form aktywności w 
ramach wewnątrzszkolnego doskonale-
nia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań  statutowych szkoły. 

4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjne-
go dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w 
ust. 3, jest spełnienie następujących kryteriów: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych szkoły, w tym: opracowanie ar-
kusza organizacyjnego spójnego z zasa-
dami funkcjonowania systemu edukacji w 
gminie określonymi przez organ prowa-
dzący, wyposażenie w środki dydaktycz-
ne, sprzęt, organizowanie działalności ad-
ministracyjnej, gospodarczej, kancelarii 
szkolnej, zapewnienie i prawidłowy nadzór 
nad przestrzeganiem odpowiednich wa-
runków bhp i ppoż. w szkole, 

2) opracowanie i realizacja planu finansowe-
go szkoły, w tym również pozyskiwanie 
środków pozabudżetowych – w tym z 
funduszy europejskich, 

3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie 
przeglądów technicznych, prace konser-
wacyjno-remontowe, 

4) prawidłowe prowadzenie spraw osobo-
wych, a w szczególności: zatrudnianie w 
szkole nauczycieli z pełnymi kwalifikacja-
mi, prawidłowe prowadzenie akt osobo-
wych pracowników, zgodne z przepisami  
dysponowanie zakładowym funduszem 
świadczeń socjalnych.  

5) racjonalne gospodarowanie w zakresie 
przydzielania nauczycielom godzin ponad-
wymiarowych, godzin zastępstw doraź-
nych w taki sposób, aby zapewnić na-
uczycielom w poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego średnie wynagro-
dzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3  
i 4 ustawy. 

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w 
tym: realizacja programów nauczania, 
ocena pracy nauczycieli, opieka nad na-
uczycielami rozpoczynającymi pracę w 
zawodzie, zachęcanie do innowacji i eks-
perymentów, motywowanie do doskona-
lenia zawodowego, realizacja zaleceń  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 15 –  1372  – Poz. 459 

i wniosków organów nadzoru pedagogicz-
nego, 

7) współdziałanie z organem prowadzącym w 
zakresie realizacji zadań edukacyjnych 
wychowawczych i opiekuńczych oraz 
terminowa realizacja zaleceń i wniosków 
organu prowadzącego, 

8) kształtowanie atmosfery w pracy, w szko-
le służącej realizacji statutowych zadań 
przez podległych pracowników, 

9) współpraca z organami szkoły, 
10) pozostałe obowiązki: 

a) przestrzeganie regulaminu pracy, 
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, po-

rządek, 
c) samodzielność i inicjatywa w rozwią-

zywaniu problemów, 
d) inspirowanie nauczycieli do podejmo-

wania zadań dodatkowych (konkursy, 
olimpiady, wycieczki, samodzielne wy-
konywanie pomocy dydaktycznych), 

e) rzetelne i terminowe przekazywanie 
pracownikom zatrudnionym w szkole 
informacji kierowanych do szkoły przez 
organ prowadzący.   

5. Indywidualną wysokość stawki dodatku mo-
tywacyjnego dla nauczycieli w poszczególnych 
szkołach ustala dyrektor szkoły w ramach  
środków  finansowych  przeznaczonych w bu-
dżecie szkoły na wynagrodzenia.  

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

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywa-
cyjny przyznaje się na okresy wrzesień – gru-
dzień i styczeń – sierpień. 

8. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi 
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia za-
sadniczego, którego wartość zawiera się od 
0% do 20%. Wskaźnik ustala dyrektor szkoły 
na podstawie dokonanej oceny spełnienia przez 
nauczyciela warunków określonych w ust. 4. 

9. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły 
stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego posia-
dającego tytuł zawodowy magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym, którego wartość 
zawiera się od 0% do 35%. Wskaźnik ustala 
Burmistrz Miasta i Rminy Twardogóra na pod-
stawie dokonanej oceny spełnienia przez dy-
rektora warunków określonych w ust. 5. 

10. Dodatek motywacyjny przyznaje:  
1) nauczycielowi, zgodnie z zasadami określo-

nymi w  ust. 3 dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi, zgodnie z zasadami określo-

nymi w ust. 4, Burmistrz Miasta i Rminy. 
11. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej 

szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły, w której uzupełnia etat. 

12. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 
szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, 
dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, 
do której nauczyciel został przeniesiony, po za-
sięgnięciu opinii dyrektora  szkoły  poprzedniej.  

13. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazu-
je się w formie pisemnej, a kopię decyzji za-
mieszcza w aktach osobowych nauczyciela. 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 5 

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

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

wawstwo klasy, 
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opie-

kuna stażu,  
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 

o których mowa ust. 1 i 2, określa poniższa ta-
bela: 

 
 
 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 
 
 

Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego 

w zł miesięcznie 
1 2 3 

1. 
Prze5sz ola: 
1) dyrektor przedszkola  
2) wicedyrektor  

 
200−1100 
200−800 

2. 
Sz oyy po5syawowe:  
1)  dyrektor szkoły 
 2)  wicedyrektor                                 

 
200−1100 
200−800 

3. 
Gimnazja: 
1) dyrektor gimnazjum 
2) wicedyrektor  

 
200−1100 
200−800 
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cd. tabeli 
1 2 3 

4. 

Wymiowawsywo  lasy: 
1) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 

a. w grupach do 19  dzieci 
b.w grupach 20 i więcej dzieci 

2) w szkołach podstawowych i gimnazjach: 
a. w oddziałach o liczebności do 10 uczniów 
b. w oddziałach o liczebności od 11-20 uczniów 
c. w oddziałach o liczebności  21 uczniów i więcej 

 
 

60 
70 
 

30 
40 
60 

5. 
Sprawowanie fzn mji: 
1) opiekuna stażu 

 
41 

 
4. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 

dodatków, nauczycielowi przysługuje dodatek 
funkcyjny z każdego tytułu. 

5. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiąz-
ków opiekuna stażu przysługują za każda oso-
bę odbywającą staż i powierzoną opiece da-
nemu nauczycielowi. 

6. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczy-
cielowi, niezależnie od wymiaru czasu pracy 
nauczyciela.  

7. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje nauczycielowi, któ-
remu czasowo powierzono pełnienie obowiąz-
ków dyrektora w zastępstwie. Dodatek przy-
sługuje od dnia powierzenia tych obowiązków. 

8. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, 
o którym mowa w  § 5 pkt 1, uwzględnia się 
wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, 
liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnio-
nych pracowników, zmianowość, złożoność 
zadań wynikających z zajmowanego stanowi-
ska, warunki lokalowe, środowiskowe i spo-
łeczne w jakich szkoła funkcjonuje, a w szcze-
gólności:  
8.1. wielkość szkoły, a w tym: 

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

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

8.2. warunki organizacyjne i złożoność zadań 
wynikających z funkcji kierowniczej, a w 
szczególności: 
a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 
b) prowadzenie w szkole stołówki, 
c) stan bazy dydaktycznej, 
d) liczbę stanowisk kierowniczych, 

9. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego 
dla dyrektorów szkół, w których funkcjonują 
oddziały przygotowania przedszkolnego (zero-
wy etap edukacyjny), bierze się pod uwagę 
łączną liczbę oddziałów. 

10. Dodatek funkcyjny przyznaje: dla nauczyciela – 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Bur-
mistrz Miasta i Rminy. 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 6 

1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 
łączonych w szkołach podstawowych przysługu-

je dodatek za warunki pracy w wysokości 25% 
stawki godzinowej obliczanej jak za godziny po-
nadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych 
klasach godzinę. 

2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne na-
uczanie dziecka przysługuje dodatek w wysoko-
ści 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za 
godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie 
przepracowaną godzinę w ramach realizowane-
go programu nauczania indywidualnego. 

3. Nauczycielom realizującym nauczanie w klasach, 
w których w zajęciach uczestniczą również dzie-
ci zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w 
szkołach ogólnodostępnych, przysługuje dodatek 
w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia i dodatku za 
pracę w trudnych warunkach albo dodatku za 
pracę w warunkach uciążliwych przysługuje 
prawo do obu tych dodatków. 

5. Dodatek za warunki pracy przyznaje: dla na-
uczyciela − dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
szkoły − Burmistrz Miasta i Rminy 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTPPSTW 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
wypłaca się według stawki osobistego zaszere-
gowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku 
za warunki pracy.  

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z 
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku )  przez miesięczną 
liczbę godzin  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju  zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych, realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych  nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 
których mowa w ust. 2, ustala się mnożąc od-
powiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych  godzin  w ten  sposób, że za 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
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4. Zasady określania tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin i zasady obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, 
realizujących w ramach stosunku pracy obo-
wiązki określone dla stanowisk o różnym tygo-
dniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w 
Twardogórze. 

5  Do wynagrodzenia za godziny doraźnych za-
stępstw stosuje się odpowiednio przepisy  
ust. 1−4. 

6.  Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową okre-
śla dla nauczyciela − dyrektor szkoły, a dla dy-
rektora szkoły − Burmistrz Miasta i Rminy. 

7.  Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin do-
raźnych zastępstw, zrealizowanych w danym 
miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, 
ustala dyrektor szkoły. 

INNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 

§ 8 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatko-
we za: 
1) analizę i ocenę prac  z języka polskiego  po-

cząwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej 
w wysokości: 
a) 20 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, 
b) 25 zł  miesięcznie w gimnazjum  

2. Wynagrodzenie przewidziane  w § 8 ust. 1  
pkt 1 przysługuje   nauczycielowi, jeżeli realizuje  
zajęcia w pełnym obowiązkowym wymiarze za-
jęć. W przypadku realizowania tych  zajęć  w 
niepełnym wymiarze lub ponadobowiązkowy  
wymiar w ramach godzin  ponadwymiarowych 
przydzielonych w planie organizacyjnym  szkoły, 
wynagrodzenie przysługuje w stosunku propor-
cjonalnym do realizowanego przez  nauczyciela 
wymiaru godzin z języka  polskiego.  

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze 
zniżki godzin, wynagrodzenie przewidziane w § 
8 ust. 1 pkt 1 przysługuje w takim wymiarze, w 
jakim wymiar godzin z języka polskiego pozosta-
je do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej 
szkoły z uwzględnieniem zniżki godzin. 

4. W razie podjęcia lub zaprzestania czynności, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 w ciągu miesiąca, 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjo-
nalnie do przepracowanego okresu. W takim 
przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się 
dzieląc stawkę wynagrodzenia miesięcznego 
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzo-
wych przypadających w okresie przepracowa-
nym.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1–4 
określa dla nauczyciela – dyrektor szkoły, a dla 
dyrektora szkoły − Burmistrz Miasta i Rminy. 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 9 

1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz 
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-

tyczno wychowawcze w wysokości 1% plano-
wanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród, o których 
mowa w ust. 1, określa uchwała nr 
XXV/157/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z 
dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustale-
nia trybu kryteriów przyznawania nagród dla na-
uczycieli. 

DODATEK  MIESZKANIOWY 

§ 10 

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzi-
nie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
sięcznie: 
1) dla 1 osoby − 0,6% minimalnego wynagro-

dzenia, 
2) dla 2 osób − 0,8% minimalnego wynagro-

dzenia 
3) dla 3 osób − 1,0% minimalnego wynagro-

dzenia 
4) dla 4  i więcej osób − 1,2% minimalnego 

wynagrodzenia. 
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnione-

go do dodatku zalicza się wspólnie z nim  za-
mieszkujących: 
1) współmałżonka, który nie posiada własnego 

źródła dochodu lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-

łącznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończe-
nia przez nie szkoły ponadpodstawowej al-
bo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 21 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będący studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyższych, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodu.  

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
której mowa ust. 2, nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powia-
domić dyrektora szkoły a dyrektor szkoły otrzy-
mujący dodatek – Burmistrza Miasta i Rminy. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim za-
mieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy, w wysokości określonej w  
ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają praco-
dawcę, który będzie im wpłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmo-

wanego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez jego pracodawcę wskazanego przez na-
uczyciela. 
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7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w okresie wykonywania pracy, a także w 
okresach: 
1) nieświadczenia  pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) korzystania z urlopu na poratowania zdro-

wia, 
3) pozostawania w stanie nieczynnym,  
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
5) korzystania z urlopu wychowawczego 

przewidzianego w odrębnych przepisach, 
6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskoweje w przypadku jednak, gdy z 
nauczycielem powołanym do służby była 
zawarta umowa o pracę na czas określony, 
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca 
okresu, na który umowa ta była  zawarta. 

8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wnio-
sek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na 
wspólny wniosek nauczycieli będących współ-
małżonkami. 

9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje nauczycielo-
wi dyrektor szkoły, a dyrektorowi − Burmistrz 
Miasta i Rminy. 

10. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest mie-
sięcznie z góry. 

PRZEPISY  KOŃCOWE 

§ 11 

1. Określa się następujące formy stwierdzenia na-
bycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycie-
lom świadczeń , o których mowa w § 1 ust. 2  
pkt 1−3: 
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie 

stosunku pracy − jeżeli świadczenie przysłu-
guje od dnia nawiązania stosunku pracy, 

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

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie 
zasadnicze − jeżeli wraz ze zmianą wynagro-
dzenia zasadniczego ulega również zmianie 
wysokość świadczenia. 

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania 
lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich 
mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kil-
ku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich usta-
lania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia 
prawa. 

3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze godzin zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych świadczenia, o któ-

rych mowa w § 6 i 8, przysługują w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

§ 12 

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę 
świadczeń, stanowiące składniki wynagrodzenia 
nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego, naliczane są w 
planach finansowych poszczególnych szkół. 

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o 
których mowa regulaminie, nie może przekro-
czyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach 
finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich 
zmiany. 

§ 13 

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału 
ZNP w Twardogórze oraz Komisją Międzyzakłado-
wą NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  
i Wychowania w Oleśnicy. 

§ 14 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 
grudnia 2009 r.  

§ 15 

Traci moc uchwała nr XVI/106/07 Rady Miejskiej w 
Twardogórze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i 
warunki wypłacania innych składników wynagro-
dzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegó-
łowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a 
także wysokość  nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyzna-
wania i wypłacania obowiązujący w roku 2008. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Rminy Twardogóra. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa  Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XXVIII/247/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy Ra5y Miejs iej w Woyowie nr VII/60/03 z 5nia 
28 marma 2003 r. w sprawie zasa5 wynajmowania lo ali wmio5ząmymi 
                    w s ya5 miesz anioweóo zasobz Gminy Woyiw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr.142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów i o zmianie K,odeksu cywilnego (t.j. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolowie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr VII/60/03 Rady Miej-
skiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Rminy Wołów 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) dochodzie – należy przez to rozmieć sumę 
wszystkich dochodów członków gospodarstwa 
domowego brutto z wyłączeniem pomocy mate-
rialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodze-
nia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, jedno-
razowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w 
naturze z pomocy społecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospo-
darstwa rolnego ustala się na podstawie po-
wierzchni gruntów w hektarach przeliczenio-
wych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeli-
czeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa 
Rłównego Urzędu Statystycznego, na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)”, 

2) w § 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
„11) najniższej emeryturze – należy przez to 
rozmieć najniższą emeryturę ogłaszaną przez 
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 
podstawie art. 94, ust. 2 ustawy z 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.” 

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego może 
nastąpić na rzecz osób, których średni miesięcz-
ny dochód brutto na jednego członka gospodar-

stwa domowego, w okresie sześciu miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku a także 
sześciu miesięcy poprzedzających dokonanie 
przydziału lokalu, nie przekraczał 135% kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwach wielo-
osobowych i 185% najniższej emerytury w go-
spodarstwach jednoosobowych.”. 

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Oddanie w najem lokalu socjalnego może 
nastąpić na rzecz osób, których średni miesięcz-
ny dochód brutto na jednego członka gospodar-
stwa domowego, w okresie sześciu miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku, a także 
sześciu miesięcy poprzedzających dokonanie 
przydziału lokalu, nie przekraczał 75% kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwach wielo-
osobowych i 100% najniższej emerytury w go-
spodarstwach jednoosobowych.”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez 
zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Rminy Wołów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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461 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XL/263/08 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia reózlaminiw o reślająmymi wyso ośmi syawe  
5o5ay iw: za wysyzóę lay, moyywamyjneóo, fzn myjneóo i za warzn i pramy 
oraz szmzeóiyowe warzn i przyznawania yymi 5o5ay iw, szmzeóiyowe 
warzn i oblimzania i wypyamania wynaóro5zenia za óo5ziny pona5wymiarowe 
oraz óo5ziny 5oraźnymi zasyępsyw, wyso ośn i warzn i wypyamania 
naóri5 ze spemjalneóo fzn5zszz naóri5, wyso ośn i szmzeóiyowe zasa5y 
przyznawania i wypyamania nazmzymiels ieóo 5o5ay z miesz anioweóo 
      5la nazmzymieli zayrz5nionymi w sz oyami po5syawowymi i óimnazjami 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 
ust. 6 pkt. 1–3 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi 
nauczycieli Rada Miasta i Rminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na 2009 r. regulaminy określające: 
1) wysokości stawek, szczegółowe warunki przy-

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

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród, 

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach podstawowych i gimnazjach. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę pod-

stawową i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Rmina Prusice, 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć na-
uczycieli stażystów, kontraktowych, mianowa-
nych, dyplomowanych zatrudnionych w szko-
łach podstawowych i gimnazjach, dla których 
organem prowadzącym jest Rmina Prusice, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły, gimnazjum dla których organem prowa-
dzącym jest Rmina Prusice, 

4) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-
strza Miasta i Rminy Prusice. 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysłu-
guje 5o5aye  za wysyzóę lay. 

2. Wysokość oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat okre-
ślają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  
(Dz. U. Nr 22, poz.181). 

3. Wysokość dodatku ustala się odpowiednio do 
okresu zatrudnienia. 

4. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadnicze-
go za każdy rok pracy, wypłacany w okresach 
miesięcznych poczynając od czwartego roku 
pracy, z tym że dodatek ten nie może przekro-
czyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze zajęć przysługuje dodatek za wysługę lat 
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze godzin w kilku placówkach oświatowych 
dodatek za wysługę lat sumuje sie do wysokości 
jednego etatu. 

§ 4 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysłu-
guje 5o5aye  moyywamyjny, 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest uzyskiwanie dobrych osią-
gnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej, obejmujących w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 
ich możliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami w 
olimpiadach, konkursach, zawodach itp., 
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2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z 
rodzicami, 

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

4) systematyczne i efektywne przygotowywa-
nie się i wypełnianie przydzielonych obo-
wiązków, 

5) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych, 

6) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
7) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycznych 
oraz innych urządzeń szkolnych, 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
poleceń służbowych, 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
11) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
12) udział w pracach komisji przedmiotowych i 

innych, 
13) opiekę nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły, 

14) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

15) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują kryteria wymienione w § 4 
ust. 2 oraz: 

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi szkoły, 

2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w 
oparciu o posiadane środki finansowe, 

3) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

4) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

5) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczyche 

6) zachowania dyscypliny pracy, podziału za-
dań, terminowości realizacji zadań i zarzą-
dzeń, 

7) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

8) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
9) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
10) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie szkołye 
11) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-

towe, artystyczne w skali gminy, powiatu, 
województwa, kraju, 

12) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji i 

eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

13) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych proble-
mów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych zapo-
biegających zagrożeniom społecznym, 

14) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

15) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglą-
dach organizowanych przy współpracy z in-
stytucjami społeczno-kulturalnymi, 

16) konstruktywna współpraca z Radą Rodzi-
ców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniow-
skim. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły w wysokości do 50% wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół 
przyznaje burmistrz w wysokości do 50% wy-
nagrodzenia zasadniczego dyrektora. 

6. Dodatek motywacyjny może być przyznany na 
okres nie dłuższy niż 1 rok. 

7. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szko-
le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.  

8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczy-
ciel powiadamiany jest przez dyrektora szkoły na 
piśmie, a dyrektor szkoły przez burmistrza.  

§ 5 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na sta-
nowiskach określonych ust. 2 oraz nauczycielom 
o których mowa w ust. 6 przysługuje 5o5aye  
fzn myjny 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje: 
1) dyrektorowi zespołu szkół, 
2) wicedyrektorom zespołu szkół przewidzianym 

w statucie zespołu szkół, 
3) dyrektorom szkół, 
4) wicedyrektorom i kierownikom przewidzia-

nym w statucie szkoły, 
5) nauczycielom – opiekunom stażu, 
6) nauczycielom – wychowawcom klas, oddzia-

łów przedszkolnych i grup świetlicowych. 
3. Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela 

dodatków funkcyjnych stanowiąca załącznik nr 
1 do uchwały. 

4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-
je burmistrz w granicach stawek określonych 
tabelą z uwzględnieniem: 
1) warunków organizacyjnych, m. in.: 

a) liczby oddziałów 
b) liczby wicedyrektorów 
c) liczby budynków, w których funkcjonuje 

szkoła  
5. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, kierow-

ników i nauczycieli opiekunów stażu, wycho-
wawców klas, oddziałów  przedszkolnych i grup 
świetlicowych przyznaje dyrektor szkoły. 
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6. Dodatek funkcyjny przysługuje również na-
uczycielom, którym czasowo powierzono peł-
nienie obowiązków dyrektora szkoły lub po-
wierzono te obowiązki w zastępstwie 

7. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za 
każdą osobę odbywającą staż. Jeżeli nauczy-
ciel odbywający staż przerywa go, prawo do 
dodatku opiekuna stażu wygasa, z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło przerwanie stażu. 

8. Dodatek za wychowawstwo klasy przysługu-
je za każdą klasę, niezależnie od wymiaru 
czasu pracy.  

9. Dodatek za wychowawstwo w oddziale 
przedszkolnym przysługuje za każdy oddział, 
niezależnie od wymiaru czasu pracy.  

10. Dodatek za wychowawstwo w grupie świe-
tlicowej przysługuje jeden niezależnie od licz-
by grup świetlicowych w których prowadzi 
zajęcia i niezależnie od wymiaru czasu pracy. 

§ 6 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysłu-
guje dodatek za warunki pracy. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
nauczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z 

dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w 
stopniu głębokim w wysokości 20% wyna-
grodzenia zasadniczego 

2) zajęć indywidualnego nauczania dziecka za-
kwalifikowanego do kształcenia specjalnego 
w wysokości 15% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 
całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. 
Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, 
jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach 
tylko część obowiązującego wymiaru lub jest za-
trudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

4. Decyzję o przyznaniu dodatku za trudne warunki 
pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora burmistrz. 

§ 7 

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ustala 
się szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
oraz za godziny doraźnych zastępstw. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne  
warunki pracy, jeżeli praca ponadwymiarowa 
odbywa sie w takich warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 

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

4. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których nauczyciel 
nie realizował zajęć i nie zachował prawa do 
wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepi-
sów, za podstawę ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy 
wymiar zajęć nauczyciela, pomniejszony o 1/5 
tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela usta-
lono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień, w którym nauczyciel nie realizował zajęć.  

5. Zasady wynagradzania za godziny ponadwymia-
rowe stosuje siĘ odpowiednio do godzin doraź-
nych zastępstw. 

6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych za-
stępstw przysługuje za godziny faktycznie zre-
alizowane. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-12/56/09 z dnia 27 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 6) 
7. Wzór rozliczenia godzin ponadwymiarowych  

i godzin zastępstw doraźnych stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach usta-
la się wysokość i warunki wypłacania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród. 

2. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze spe-
cjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze. 

3. Tworzy się fundusz nagród w wysokości co 
najmniej 1% planowanych rocznych wynagro-
dzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty 
nagród burmistrza i dyrektora szkoły, z czego: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody dyrektora szkoły 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody burmistrza. 
4. Nagrody, o których mowa w ust. 3, są przy-

znawane w terminie do dnia 14 października 
2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

5. Warunkiem przyznania nagrody burmistrza lub 
dyrektora szkoły jest przepracowanie co naj-
mniej 1 roku w szkole. 

6. Nagrodę dyrektora szkoły, burmistrza przyznaje 
się uwzględniając zaangażowanie, dyscyplinę 
pracy, systematyczność i inne osiągnięcia za-
wodowe.  

7. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca 
ze środków pozostających w dyspozycji dyrek-
tora szkoły, dyrektor tej szkoły po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej. 

8. Nagrodę burmistrza przyznaje Burmistrz Miasta 
i Rminy Prusice na wniosek dyrektora szkoły, 
związków zawodowych lub Dyrektora Zespołu 
Ekonomiczno-Kdministracyjnego Szkół i Przed-
szkoli. Wzór wniosku o przyznanie nagrody 
burmistrza stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

9. Nagroda dyrektora, burmistrza może być przy-
znana nauczycielowi, który posiada co najmniej 
dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia 
odpowiednio co najmniej 3 z następujących 
kryteriów: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach 
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uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, 

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich 
programów i publikacji, 

3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału 
w zawodach na szczeblu powiatu, woje-
wództwa lub ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych, zajęciem przez uczniów (zespół 
uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawo-
dach, przeglądach i festiwalach powiato-
wych, wojewódzkich i ogólnopolskich, 

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 
mającymi trudności w nauce, 

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

6) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole, w szczególności 
przez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-
tach, wystawach i spotkaniach, 

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

8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

9) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

10) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu, 

11) organizuje współpracę szkoły lub placówki z 
jednostkami systemu ochrony zdrowia, poli-
cją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodzieży, 

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

13) bierze udział w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego, 

14) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę w 
zawodzie nauczyciela. 

10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagro-
da, otrzymuje dyplom, którego odpis zamiesz-
cza się w jego teczce akt osobowych. 

11. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa 
od nagrody burmistrza. 

12. Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi do 
75% średniego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty. 

13. Wysokość nagrody burmistrza wynosi do 
150% średniego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty. 

§ 9 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkole, posiada-
jącym pełne kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze 
nie niższym niż 1/2 etatu przysługuje dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od licz-
by członków rodziny nauczyciela i wynosi: 
1) przy jednej osobie – 72,00 zł 
2) przy dwóch osobach – 92,00 zł 
3) przy trzech osobach i więcej – 103,00 zł 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się 
nauczyciela, współmałżonka oraz dzieci do 
ukończenia 18 roku życia, będące na wyłącznym 
utrzymaniu rodzica. Po uzyskaniu pełnoletności 
przez dzieci są one nadal zaliczane do osób o 
których mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 26 roku życia, jeżeli kontynuują na-
ukę w systemie stacjonarnym i przedstawią za-
świadczenie ze szkoły. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będące-
mu nauczycielem przysługuje tylko jeden doda-
tek mieszkaniowy. 

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. 

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od 1 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym 
złożono wniosek o jego przyznanie. Wzór wnio-
sku stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 
pobierania wynagrodzenia zasadniczego, nie-
świadczenia pracy za które przysługuje wyna-
grodzenia, pobierania zasiłku z ubezpieczenia 
społecznego i korzystania z urlopu wycho-
wawczego. 

8. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi, przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz.  

§ 10 

Przepisy uchwały maja zastosowanie do wynagro-
dzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.  

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD MIKSTK I RMIND 

 
ROBERT KAWALEC 
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Zayąmzni  nr 1 5o zmiwayy Ra5y Miasya  
i Gminy Przsime nr XL/263/08 z 5nia  
22 órz5nia 2008 r. (poz. 461) 
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Zayąmzni  nr 2 5o zmiwayy Ra5y Miasya 
i Gminy Przsime nr XL/263/08 z 5nia  
22 órz5nia 2008 r. (poz. 461) 
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Zayąmzni  nr 3 5o zmiwayy Ra5y Miasya 
i Gminy Przsime nr XL/263/08 z 5nia  
22 órz5nia 2008 r. (poz. 461) 
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Zayąmzni  nr 4 5o zmiwayy Ra5y Miasya 
i Gminy Przsime nr XL/263/08 z 5nia  
22 órz5nia 2008 r. (poz. 461) 
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UCHWAŁA RADY GMINY GRPBOCICE 
NR XXXVI/153/2009 

z dnia 16 stycznia 2009 r. 

w sprawie o reślenia óirnymi syawe  opyay ponoszonymi przez wyaśmimieli 
nierzmiomośmi za zsyzói w za resie o5bierania o5pa5iw  omznalnymi 
                       oraz opriżnianie zbiorni iw bezo5pyywowymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1591 ze zm.), art. 6 
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 9 
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) 
Rada Rminy Rrębocice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych w następujących wyso-
kościach: 
a) pojemnik 60 litrów – 14,00 zł/m-c + VKT 
a) pojemnik 120 litrów – 17,00 zł/m-c + VKT 
b) pojemnik 240 litrów – 22,50 zł/m-c + VKT 
c) pojemnik 1100 litrów – 100,00 zł/m-c + 

VKT 
d) od osób i podmiotów prowadzących działal-

ność gospodarczą – 60,00 zł za 1 m3 + VKT 
2. Ustala się następujące stawki opłat za odbiór i 

transport nieczystości ciekłych: 13,50 zł za 1 m3 
brutto. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVIII/72/2007 Rady Rminy 
Rrębocice z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych. 

§ 4 

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

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
MARIAN WÓJCIKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO  
NR 253/V/2008 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie zasa5 wynaóra5zania nazmzymieli, zsyalenia reózlaminz 
o reślająmeóo wyso ośn syawe  i szmzeóiyowe warzn i przyznawania 
nazmzymielom 5o5ay iw 5o wynaóro5zenia zasa5nimzeóo, szmzeóiyowe 
warzn i oblimzania i wypyamania wynaóro5zenia za óo5ziny pona5wymiarowe 
i 5oraźnymi zasyępsyw oraz innymi świa5mzeń wyni ająmymi ze syoszn z 
pramy nazmzymieli w sz oyami prowa5zonymi przez Gminę Kyo5z o 
                                             w ro z 2009 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz.674 ze zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600e Dz. U. z 2007 r. 
Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz.689, 
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 145, poz.917) oraz w powiązaniu z: 1. 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 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 75, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 
poz. 1218,Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 2. rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293e Dz. U. z 2007 r. Nr 56, 
poz. 372 ,Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Rminy Kłodzko uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki 
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a 
także zasady ustalania wysokości wynagrodze-
nia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczycie-
la, któremu powierzono stanowisko dyrektora, 
określa rozporządzenie wymienione w punkcie 2. 

2. Dla nazmzymieli – syażysyiw posiadających wy-
magane kwalifikacje w danych typach szkół 
zwiększa się o 12% minimalne stawki wynagro-
dzenia zasadniczego wynikające z tabeli zasze-
regowania. 

3. Dla nazmzymieli  onyra yowymi posiadających 
wymagane kwalifikacje w danych typach szkół 
zwiększa się  o 7% minimalne stawki wynagro-
dzenia zasadniczego wynikające z tabeli zasze-
regowania. 

§ 2 

Usyala się Reózlamin  
określający wysokość stawek i szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
Rminy Kłodzko. 

R O Z D Z I K Ł   I 

Posyanowienia oóilne 

§ 1 

1. Regulamin określa wysokość stawek oraz wa-
runki przyznawania i wypłacania dla nauczycieli 
poszczególnych 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 godziny doraźnych zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
7) dodatku mieszkaniowego. 

2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnio-
nych w: 

1) Szkole Podstawowej w Bierkowicach, 
2) Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w 

Jaszkowej Dolnej, 
3) Szkole Podstawowej w Jaszkowej Rórnej, 
4) Szkole Podstawowej w Krosnowicach, 
5) Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach, 
6) Szkole Podstawowej w Szalejowie Dolnym, 
7) Szkole Podstawowej w Szalejowie Rórnym, 
8) Szkole Podstawowej w Wojborzu, 
9) Szkole Podstawowej w Żelaźnie, 
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10) Rimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymon-
ta w Kłodzku, 

11) Rimnazjum Publicznym w Wojborzu, 
12) Przedszkolu Rminnym w Jaszkowej Dolnej, 
13) Przedszkolu Rminnym w Krosnowicach, 
14) Przedszkolu Rminnym w Ołdrzychowicach.  

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Karmie Nazmzymiela – rozumie się przez to 

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

2) rozporzą5zeniz – rozumie się przez to roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181 ze zm.), 

3) sz ole – rozumie się przez to szkołę 
,gimnazjum i przedszkole, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina Kłodzko, 

4) 5yre yorze – rozumie się przez to dyrektora 
jednostki o której mowa w pkt.3, 

5) ro z sz olnym – rozumie się przez to okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego, 

6)  lasie – rozumie się przez to także oddział 
lub grupę, 

7) zmzniz – rozumie się przez to także wy-
chowanka, 

8) yyóo5niowym obowiąz owym wymiarze 
óo5zin – rozumie się przez to tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym 
mowa w § 1 rozporządzenia MENiS z dnia 
31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 
181 ze zm.), 

9) nazmzymielz – rozumie się przez to nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników  
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, 
gimnazjach i przedszkolach, 

10) oróanie prowa5ząmym sz oyy – rozumie się 
przez to gminę Kłodzko , 

11) związ ami zawo5owymi – rozumie się przez 
to związek zawodowy, którego członkiem 
jest nauczyciel, 

4. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli okre-
śla rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od  pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze 
zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 
2007 r. Nr 56, poz. 372, Dz. U. z 2008 . Nr 42, 
poz. 257). 

5. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania 
nauczycielom dotychczasowych dodatków spe-
cjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 
lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 ze zm.) 

6. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania 
nauczycielom: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w po-

rze nocnej, 

3) nagród jubileuszowych, 
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
5) zasiłku na zagospodarowanie, 
6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub 

rentę, określają odpowiednie przepisy Karty 
Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia. 

R O Z D Z I K Ł   II 

I. Do5aye  za wysyzóę lay 

§ 2 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości i na zasadach określonych w 
art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrud-
nienia do stażu pracy, będącego podstawą usta-
lenia stawki dodatku, określa § 7 rozporządzenia 
MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zm.). 

3. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz 
jego wysokość potwierdza: 
a) nauczycielowi –dyrektor szkoły 
b) dyrektorowi szkoły – wójt. 

R O Z D Z I K Ł   III 

II. Do5aye  moyywamyjny 

§ 3 

Warzn iem przyznania nazmzymielowi 5o5ay z mo-
yywamyjneóo jesy: 

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych a 
w szczególności: 
– uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów lub sprawdzianów albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach itp. 

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

– pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektowne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki. 

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności: 
– systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się do przydzielonych obowiązków, 
– podnoszenie umiejętności zawodowych , 
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
– dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
poleceń służbowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 15 –  1388  – Poz. 463 

3. Posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pra-
cy. 

4. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Kar-
ty Nauczyciela, a w szczególności: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
– udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
– opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły, 

– przejawianie innych form aktywności w ra-
mach wewnątrzszkolnego doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, 

– aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może 
być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia za-
sadniczego. 

6. Wyso ośn śro5 iw finansowymi przeznaczo-
nych na wypłatę dodatku motywacyjnego wy-
nosi co najmniej 2% planowanej kwoty na wy-
nagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli za-
trudnionych w danej szkole w danym roku bu-
dżetowym. 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego 5la na-
zmzymiela oraz okres jego przyznania, uwzględ-
niając poziom spełniania określonych kryte-
riów, ustala 5yre yor sz oyy. 

8. Wysokość dodatku motywacyjnego 5la 5yre -
yora oraz okres jego przyznania uwzględniając 
poziom spełniania określonych kryteriów ustala 
wijy. 

9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej 
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrek-
torem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia 
etat. 

10. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek moty-
wacyjny ustala dyrektor szkoły, do której na-
uczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu 
opinii dyrektora poprzedniej szkoły. 

R O Z D Z I K Ł   IV 

III. Do5aye  fzn myjny 

§ 4 

1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczy-
ciele, którym powierzono: 
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora 

szkoły albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły, 

b) wychowawstwo klasy lub oddziału przed-
szkolnego, 
c) sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w tabeli: 

 
TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

 

Stanowisko Ilość oddziałów 
Wysokość dodatku funkcyjnego 

/miesięcznie 
z wynagrodzenia zasadniczego/ 

1. Dyrektor  szkoły do  5           oddziałów od 10% do 20% 
 od 6–8       oddziałów od 20% do 30% 
 od 9–16      oddziałów od 30% do 40% 
 powyżej 17  oddziałów od 40% do 60% 
2. Wicedyrektor szkoły  od 15% do 30% 
3. Dyrektor przedszkola  od 20% do 30% 

 
 
3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-

cielom, którym czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te 
obowiązki w zastępstwie w wysokości określo-
nej jak dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu zastęp-
stwa. 

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi  od  
pierwszego dnia miesiąca następującego po 
trzech miesiącach zastępstwa. 

5. Wysokość  dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2 ustala: 
a) 5la 5yre yora Wijy. 
b) 5la wime5yre yora 5yre yor sz oyy. 

§ 5 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z ty-
tułu: 

a) powierzenia wychowawstwa klasy w gimnazjum 
– 84 zyoyymi miesięmznie, 

b) powierzenia wychowawstwa klasy w szkole 
podstawowej – 53 zyoyymi  miesięmznie, 

c) powierzenia wychowawstwa w przedszkolu i w 
oddziale przedszkolnym przy szkole podstawo-
wej – 48  zyoyymi miesięmznie, 

d) sprawowania funkcji opiekuna stażu – 30 zyo-
yymi miesięmznie. 

§ 6 

1. Nauczycielom szkół przysługuje dodatek za wy-
chowawstwo za każdy powierzony oddział. Na-
uczycielom przedszkola przysługuje dodatek tyl-
ko za jeden oddział/grupę, niezależnie od liczby 
oddziałów/grup, w których prowadzą zajęcia. 

2. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze zajęć dodatek za wychowawstwo przy-
sługuje w pełnej wysokości. 
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3. Nauczycielom sprawującym funkcję opiekuna 
stażu przysługuje dodatek za każdą powierzoną 
osobę. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust.6, uwzględniając zakres i złożoność 
zadań oraz warunki ich realizacji, ustala 5yre yor 
sz oyy. 

R O Z D Z I K Ł   V 

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach  określonych w przepisach  
§ 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej Sportu  z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. 
U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43 ,poz. 293, 
z 2007 r. Nr 56, poz. 372) a w szczególności: 
a) za prowadzenie indywidualnego nauczania 

dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego przysługuje dodatek do wysoko-
ści 10% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela, 

b) za prowadzenie zajęć dydaktycznych  w kla-
sach łączonych w szkołach podstawowych  
przysługuje dodatek do wysokości 10% wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w 
okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewyko-
nywania pracy, za który  przysługuje wynagro-
dzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynko-
wego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/39/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 2). 
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 

całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz 
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych 
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. 

4. W przypadku gdy, nauczyciel realizuje w warun-
kach trudnych i uciążliwych niepełny wymiar 
godzin, to dodatek ten przysługuje w wysokości 
proporcjonalnie do przepracowanych godzin.  

§ 8 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom za prowadzenie: 
1) Zajęć wymienionych w § 8 ust. 7 i ust. 10 

,prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których 
rodzaj i stopień niepełnosprawności został 
określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej 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 koniecz-
ność stałej opieki lub udzielania pomocy oraz 
z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, 
u których wystąpiło naruszenie sprawności 
organizmu z przyczyn, o których mowa  w  
§ 32 ust.  rozporządzenia Ministra Rospodar-
ki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 

2003 r. w sprawie orzekania o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. 
Nr 139, poz. 1328), 

2. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych, o któ-
rych mowa w  § 9 przysługuje dodatek w wy-
sokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w  
punkcie 2 w okresie niewykonywania pracy, za 
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za 
okres urlopu wypoczynkowego. 

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach przysługuje dodatek za 
uciążliwe warunki pracy na zasadach określo-
nych w ust.1. 

5. Dodatek za warunki jest proporcjonalnie po-
mniejszany za czas nieobecności z powodu cho-
roby lub sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, za który wypłacany 
jest zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/39/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 5). 
6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trud-

ne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi 
przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu. 

7. Dodatek ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla 
dyrektora Wójt Rminy Kłodzko. 

R O Z D Z I K Ł   VI 

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTPPSTW 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeżeniem  ust. 2, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz 
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
wia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego 
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego 
zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywa się w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez 
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru 
zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust.1 i 2, ustala się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy  lub realizowany wymiar 
zajęć przez 4,16  z zaokrągleniem do pełnych 
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godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 go-
dziny pomija się ,a co najmniej 1/2 godziny liczy 
się za pełną godzinę. 

4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw ustala się z 
wymiaru stanowiska, na którym godziny te są 
realizowane. 

R o z d z i a ł   VII 

VI. INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE 
STOSUNKU PRACY NAGRODY ZE SPECJALNEGO 

FUNDUSZU  NAGRÓD 

§ 10 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanych środków na wynagrodzenia osobowe  
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie 
finansowym szkoły, z tym że: 
a) 70% środków funduszu pozostawia się do 

dyspozycji dyrektora, 
b) 30% środków funduszu przekazuje się do 

dyspozycji Wójta Rminy Kłodzko. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy.    
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione 
jest w szczególności od  legitymowania się osią-
gnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
lub opiekuńczej w roku szkolnym poprzedzają-
cym przyznanie nagrody.  

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
a) ze środków ,o których mowa w ust. 1 a – 

dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedago-
gicznej, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/39/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 3 lit. a 
we fragmencie: „po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej”). 

b) ze środków o których mowa w ust.1b Wójt 
Rminy Kłodzko. 

4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczy-
cieli określa uchwała nr 204/IV/2005 Rady Rmi-
ny Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. 

R O Z D Z I K Ł   VIII 

INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU   
PRACY 

§ 11 

Na po5syawie ary. 54 zsy. 7 zsyawy z 5nia  
26 syymznia 1982 r. Karya Nazmzymiela – ye sy je5-
noliyy Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.  
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158,  
poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, 
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 
2008 r. Nr 145, poz. 17 określa się szczegółowe 
zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego: 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrud-
nionemu w wymiarze nie niższym niż połowa 

obowiązującego wymiaru zajęć w szkole pro-
wadzonej przez organ administracji samorzą-
dowej, położonej na terenach wiejskich, przy-
sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej 
„dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wyso-
kości: 
a) przy jednej osobie w rodzinie – 4% 
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 5% 
c) przy trzech osobach w rodzinie – 6% 
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

7% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażyst, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnione-
go do dodatku zalicza się wspólnie z nim za-
mieszkujących: 
1) małżonka, który nie posiada własnego źró-

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

łącznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończe-
nia przez nie szkoły ponadpodstawowej al-
bo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 21 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyższych, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów. 

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymują-
cy dodatek jest obowiązany niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujący dodatek – organ administracji sa-
morządowej prowadzący szkołę.  

W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły 
lub organu prowadzącego szkołę o zmianie 
liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwro-
towi. 

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkują-
cemu z nim stale, będącemu także nauczycie-
lem, przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-
kości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspól-
nie wskazują pracodawcę, który będzie im wy-
płacał dodatek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

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

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
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3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskoweje w przypadku gdy z nauczy-
cielem powołanym do służby wojskowej 
zawarta była umowa o pracę na czas okre-
ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który umowa ta została 
zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 
przewidzianego w odrębnych przepisach. 

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkiem. 

9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrekto-
rowi szkoły – organ administracji samorządo-
wej prowadzący szkołę. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
złożony został wniosek o jego przyznanie. 

R O Z D Z I K Ł   IX 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 12 

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

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy. 

§ 14 

Traci moc uchwała nr 125/V/2007 Rady Rminy 
Kłodzko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-
uczycieli w szkołach prowadzonych przez Rminę 
Kłodzko w roku 2008. 

§ 15 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku  Urzę-
dowym  Województwa Dolnośląskiego. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 
NR IX/82/2008 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

o zmianie zsyalenia e wiwalenyz pieniężneóo 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Rminy 
Stoszowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez 
Państwową Staż Pożarną lub gminę w wysokości: 
1) 10 zł za każda godzinę udziału w działaniu ra-

towniczym, 
2) 3 zł za każda godzinę uczestnictwa w szkoleniu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Stoszowice. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Rminy z dnia 25 listopada 
2008 r. nr VIII/69/08. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 25 września 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
JANUSZ CENDROWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXV/198/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

o zmianie zmian w Syayzmie Gminneóo Ośro5 a Pomomy Spoyemznej  
w Szli owie 

 Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Rminy Sulików uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr XII/101/2003 Rady 
Rminy Sulików z dnia 26 listopada 2003 r. w 
sprawie ustalenia Statutu Rminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sulikowie wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1. w dziale I. Postanowienia ogólne: 

– w p.5. dodaje się pp. f) o treści: 
„f) nr II/96/08 z dnia 13 maja 2008 r. w 
sprawie upoważnienia Kierownika Rminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do 
wydawania decyzji dotyczących potwierdza-
nia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ”. 

– dodaje się p.8. o treści: 
„8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 
2135 z późniejszymi zmianami). 

2. w dziale II. Przedmiot działalności, w § 7 ust. 3 
po wyrazie „alimentów” dodaje się wyrazy  
„i wydawania decyzji dotyczących potwierdza-
nia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej”. 

3. w dziale III. Zasady finansowania działalności, 
skreśla się § 8, a § 9 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Środki finansowe na realizację i obsługę zadań 

zleconych gminie zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, 
ustawą o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów i ustawą o świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych, przy-
znaje Wojewoda z budżetu państwa w ustalo-
nym przez Wojewodę zakresie (dotacje celo-
we).” 

4. w dziale IV. Organy Ośrodka, w § 16 ust. 1 p. f) 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„f. Dział Pomocy Środowiskowej (trzy etaty).” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
JACEK STASZCZUK 
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXV/199/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

o zmianie zmiwayy w sprawie szmzeóiyowymi warzn iw przyznawania 
i o5pyaynośmi za zsyzói opie zńmze i spemjalisyymzne zsyzói opie zńmze oraz 
warzn iw mzęśmioweóo lzb may owiyeóo zwolnienia o5 opyay i yrybz imi 
                                              pobierania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 2 
i ust. 4 i art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) Rada Rminy Sulików 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XIX/129/04 Rady Rminy Sulików z 
dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat i trybu ich pobierania (zmiany uchwała nr 
IX/65/07 Rady Rminy Sulików z dnia 27 czerwca 
2007r. i uchwała nr XV/113/08 Rady Rminy Suli-
ków z dnia 30 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobiera-
nia) wprowadza się następującą zmianę: 
– § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Stawka godzinowa za świadczone usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wy-
nosi: 

1) 9,50 zy (słownie: dziewięć złotych, pięćdzie-
siąt groszy) – za jedną godzinę usługi opie-
kuńczej. 

2) 13,60 zy (słownie: trzynaście złotych sześć-
dziesiąt groszy) – za jedną godzinę specjali-
stycznej usługi opiekuńczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
JACEK STASZCZUK 
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXV/200/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany zmiwayy w sprawie zasa5 sprze5aży bz5yn iw i lo ali 
miesz alnymi syanowiąmymi wyasnośn Gminy Szli iw 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) art. 12, art. 13, art. 34, art. 37, art. 68 i art. 70 
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Rminy Sulików 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIV/105/07 Rady Rminy Sulików z 
dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad sprzedaży 
budynków i lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Rminy Sulików w § 4 dodaje się ust. 3 w 
brzmieniu: 
„W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży nierucho-
mości na raty ustala się oprocentowanie niespłaco-
nej należności w wysokości 3% w stosunku rocz-
nym”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dniem obowiązywania 
od 12 lutego 2008 r. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
JACEK STASZCZUK 
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 
NR XXV/206/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zsyalenia wyso ośmi e wiwalenyz pieniężneóo wypyamaneóo z 
bz5żeyz Gminy Szli iw mzyon om omioynimzej syraży pożarnej za z5ziay w 
5ziayaniz rayownimzym lzb sz oleniz pożarnimzym oróanizowanym przez 
                             Pańsywową Syraż Pożarną lzb óminę 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku 
Nr 147, poz. 1229 ze zmianami) Rada Rminy Sulików uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego za 
udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu 
Rminy Sulików w działaniu ratowniczym lub szko-
leniu pożarniczym organizowanym przez Państwo-
wą Straż Pożarną lub gminę w wysokości 10,00 
złotych (słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę 
udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwową Straż Po-
żarną lub gminę. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku.  
 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
JACEK STASZCZUK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 
NR XX/152/2008 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zpoważnienia  ierowni a Gminneóo Ośro5 a Pomomy Spoyemznej 
   w Zawoni 5o po5ejmowania 5ziayań wobem 5yzżni iw alimenyamyjnymi 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Rminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się kierownika Rminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zawoni do podejmowania dzia-
łań wobec dłużników alimentacyjnych, których 
mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1378 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Zawonia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dna jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNIZZWZK 
RKDD RMIND 

 
DOROTA WOROTNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 
NR XX/148/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiwalenia miejsmoweóo planz zaóospo5arowania przesyrzenneóo 
yerenz poyożoneóo w obrębie Karwiany – Komorowime A 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z uchwałą nr VII/46/2007 Rady Rminy Żórawina z dnia 
29 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 
Karwiany – Komorowice K oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawi-
na” przyjętym uchwałą nr XVII/109/2005 Rady Rminy Żórawina z dnia 
27 października 2005 r., Rada Rminy Żórawina uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Usyalenia oóilne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu położonego w obrębie Karwiany – Ko-
morowice K, zwany dalej planem, obejmuje tere-
ny w granicach określonych na rysunku planu. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na 
brak występowania takich terenówe 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomości objętych planem miejscowym, 
ze względu na brak występowania takich te-
renówe 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu 
na brak takich obszarówe 

4) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji, ze względu na brak ta-
kich obszarówe 

5) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze 
względu na brak takich obszarówe 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowa-
nia takich terenówe 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak występowa-
nia takich pomników. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, 
nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca 
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części 
podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, 
wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka-
pów, schodów, zadaszeń nad wejściami do bu-
dynków, o ile ustalenia planu nie stanowią ina-
czeje 

2) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymie 

3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalności lub gru-
py tych kategorii, które jako jedyne są dopusz-
czone na danym terenie lub w obiekciee 

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która powinna dominować w danym terenie lub 
obiekcie w sposób określony w ustaleniach pla-
nue 

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planue 

6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 
1 do uchwały. 

2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 
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4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planeme 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniue 
3) symbole określające przeznaczenie terenówe 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - na-

leży przez to rozumieć jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków wraz z budynkami garażowymi i gospo-
darczymie 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - na-
leży przez to rozumieć budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierający więcej niż 2 
mieszkania lub  ich zespół, a także części bu-
dynków niemieszkalnych, w których znajdują 
się więcej niż 2 mieszkania wraz z obiektami 
towarzyszącymi (garażami i budynkami go-
spodarczymi)e 

3) usługie 
4) zieleń publiczna urządzona, zieleń izolacyjnae 
5) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi pie-

szee 
6) parkingi, garaże i parkingi podziemnee 
7) infrastruktura techniczna – należy przez to 

rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w 
tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, te-
lekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 5 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1) architektura nowo realizowanej zabudowy oraz 

przebudowa obiektów istniejących winna formą 
architektoniczną nawiązywać do otaczającej za-
budowy oraz nie pogarszać walorów krajobra-
zowyche 

2) dopuszcza się przeznaczenie 5% wszystkich 
budynków w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, na terenie objętym planem, w całości  
pod usługi nieuciążliwee 

3) zakaz lokalizacji reklam i banerów reklamowyche 
4) na obszarze objętym planem obowiązuje lokali-

zacja miejsc postojowych na terenie, na którym 
usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca to-
warzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią ina-
czej, dopuszcza się obsługę ww. miejsc parkin-
gowych z ulic sąsiadujących z danym tereneme 

5) lokalizacja obiektów budowlanych na działce 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz ustalonymi w planie liniami zabudowye 

6) dopuszcza się podział, scalanie i podział działeke 
7) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2e 

8) obsługa komunikacyjna nie może odbywać się 
poprzez układ dróg transportu rolnego położo-
nych na terenie Rminy Kobierzycee 

9) w celu zminimalizowania szkód i ewentualnych 
strat powodziowych, wynikających z możliwości 
podtopienia terenów przyległych do rzeki Ślęzy, 
inwestor powinien zastosować odpowiednie 
rozwiązania i zabezpieczenia inwestycji przed za-
laniem. 

§ 6 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i 
kształtowania środowiska: 
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-

ków do wód gruntowych i gruntue 
2) zabrania się grodzenia nieruchomości przyle-

głych do powierzchni wód publicznych w odle-
głości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także 
zakazywania lub uniemożliwienia przechodzenia 
przez ten obszare 

3) dotrzymanie standardów ochrony środowiska 
przez wprowadzaną działalnośće 

4) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych należy podczyścić przed ich od-
prowadzeniem do odbiornikae 

5) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami 
małej architekturye 

6) należy dążyć do kompensacji powierzchni biolo-
gicznie czynnyche 

7) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w 
związku z realizacją inwestycji, należy zagospo-
darować pod rekultywację terenów zdegrado-
wanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacjie 

8) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi: 
a) dla terenów oznaczonych symbolem MW i 

MN – jak dla zabudowy mieszkanioweje  
b) dla terenu oznaczonego symbolem ZP – jak 

dla terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych 
poza miastem. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) Na terenie objętym planem usytuowane są sta-

nowiska archeologiczne: 
a) nr 5/49/82-28 KZP − osada z okresu wcze-

snego średniowiecza i osada z późnego śre-
dniowiecza, 

b) nr 9/53/82-28 KZP – ślad osadnictwa ludno-
ści kultury przeworskiej oraz osada pradzie-
jowa. 

W przypadku budowlanych zamierzeń inwesty-
cyjnych na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie 
ww. stanowisk archeologicznych obowiązuje 
wymóg przeprowadzenia badań ratowniczych 
metodą wykopaliskową. W przypadku budowla-
nych zamierzeń inwestycyjnych na terenie i w 
bezpośrednim sąsiedztwie ww. stanowisk ar-
cheologicznych obowiązuje wymóg przeprowa-
dzenia ratowniczych badań archeologicznych 
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metodą wykopaliskową. Przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowę (a dla robót niewymagają-
cych pozwolenia na budowę – przed realizacją 
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonania robót budowlanych) należy uzy-
skać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie 
ziemnych robót budowlanych na terenie zabyt-
kowym w trybie prac konserwatorskich, które 
polegają na przeprowadzeniu ziemnych robót 
budowlanych na terenie zabytkowym w trybie 
prac konserwatorskich, które podlegają na prze-
prowadzeniu ratowniczych badań archeologicz-
nych metodą wykopaliskową, przez uprawnio-
nego archeologa 

2) Na pozostałym obszarze (poza zasięgiem i bez-
pośrednim sąsiedztwie ww. stanowisk arche-
ologicznych) w granicach planu wprowadza się 
strefę ochrony zabytków archeologicznych, 
obejmujący tereny o stwierdzonej lub domnie-
manej zawartości reliktów archeologicznych (w 
sąsiedztwie nagromadzonych udokumentowa-
nych stanowisk archeologicznych). Wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze pod-
legają następującym ustaleniom: Zamierzenia 
inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na-
leży uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, co do konieczności 
ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym 
i za pozwoleniem DWKZ. Nadzór archeologiczny 
i ratownicze badania archeologiczne, prowadzo-
ne przez uprawnionego archeologa. Powyższe 
pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla ro-
bót niewymagających pozwolenia na budowę - 
przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego akceptację 
przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowla-
nych. 

§ 8 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbroje-
nia terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
ulic i innych terenów publicznyche 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w 
pkt 1, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwości realizacji te-
go ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem 
terenu i zarządcą siecie 

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidu-
jącej z planowanym zainwestowaniem, na 
warunkach określonych przez właściciela 
siecie 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbro-
jenia technicznegoe 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię 
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód 
opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń 
technicznych na terenach określonych w § 
1. uchwały wymagają uzyskania warunków 

technicznych od właściwych dysponentów 
sieci. 

6) dopuszcza się możliwość realizacji infra-
struktury technicznej, jako towarzyszącej 
inwestycjom na terenach własnych inwe-
storów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1) dostawa  wody z gminnej sieci wodociągo-

wej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przy-
łączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami 
określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5e 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunal-
nych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych sys-

temem sieci kanalizacji sanitarneje 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przy-
łączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z wa-
runkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5e 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych: 

a) niezanieczyszczonych: 
− systemem sieci kanalizacji deszczo-

wej do odbiorników, 
− retencjonowanie lub rozsączanie na 

działce, 
b) odprowadzanie zanieczyszczonych wód 

opadowych na zasadach określonych w 
przepisach szczególnyche 

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy ka-
nalizacji deszczowej i przebudowę istnieją-
cych sieci kanalizacji ogólnospławnej zgod-
nie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 
pkt 5e 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazoweje 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejących sieci oraz budowę nowych przy-
łączy gazowych zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w § 8 ust. 1 pkt 5e 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: 

a) gazeme 
b) energią elektrycznąe 
c) z sieci ciepłowniczeje 
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł 

energii. 
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2) 

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzew-
czych o wysokiej sprawności i niskim stop-
niu emisji zanieczyszczeńe 

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niejących sieci oraz budowę nowych przy-
łączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warun-
kami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5 

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych ko-
lidujących z zabudową wyznaczoną planem 
na warunkach określonych przez właściciela 
siecie 
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7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i 

projektowanych stacji transformatorowych i 
sieci średniego i niskiego napięciae 

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia wraz z budową 
stacji transformatorowych, wykonanych w 
zależności od sposobu zagospodarowania 
terenów jako wbudowane lub obiekty wol-
no stojące na wydzielonych działkach lub na 
terenie własnym inwestora z zapewnieniem 
dogodnego do nich dojazdu, na warunkach 
określonych przez właściciela siecie 

3) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznyche 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyj-
muje się następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się przyłączenie do sieci teleko-

munikacyjneje 
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunika-

cyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami 
siecie 

3) zakaz budowy wolno stojących wież i masz-
tów telefonii komórkowej oraz instalowania 
anten na istniejących i projektowanych bu-
dynkache 

10. Na terenie objętym planem zlokalizowana jest 
sieć gazowa wysokiego ciśnienia (PN 6,3MPa): 
1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę 

sieci gazoweje 
2) lokalizacje sieci gazowej pokazano na ry-

sunku planu wraz ze strefą ochronną zredu-
kowaną wyznaczoną przez odległość 17,5 
m od gazociągue 

3) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego 
ciśnienia, której lokalizację pokazano na ry-
sunku planu, stanowi obszar, w którym 
operator sieci jest uprawniony do zapobie-
gania działalności mogącej mieć negatywny 
wpływ na jej trwałość i prawidłową eksplo-
atacjęe 

4) ustala się obowiązek uzgodnienia z operato-
rem sieci gazowej lokalizacji obiektów w 
ramach strefy ochronnej, przed wydaniem 
pozwolenia na budowęe 

5) w strefie ochrony ustala się następujące 
zagospodarowanie terenu: 
a) zakaz wszelkiej zabudowye 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego do-

jazdu do sieci infrastruktury technicznej 
oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż gazociągue 

c) dopuszcza się lokalizację podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i 
na warunkach określonych przez opera-
tora gazociągue 

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 
4 m (po 2 m od osi gazociągu) – zago-
spodarowanie terenu zielenią niską 

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej 
zagrozić trwałości gazociągu podczas 
eksploatacji. 

R o z d z i a ł   2 

Usyalenia 5la yereniw 

§ 9 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.MN i 7.MN ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinnae 
2) uzupełniające: 

a) usługi (zdrowia, oświaty, pracownie pro-
jektowe, biura prawne, doradztwo, pra-
cownie plastyczne z wyjątkiem usług rze-
miosła uciążliwego takiego jak warsztaty 
samochodowe, stolarskie itp.)e 

b) ulice wewnętrzne, ciągi pieszee 
c) parkingie 
d) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planue 
2) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekraczać 9.0 m i maksymalnie zawierać 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemną w zależności od po-
ziomu wód gruntowyche 

3) dopuszcza się dachy płaskie lub dachy strome o 
symetrycznie nachylonych połaciach, o kącie na-
chylenia 300-500, kryte dachówką ceramiczną lub 
cementowąe 

4) powierzchnia użytkowa usług w budynku 
mieszkalnym, nie może być większa niż  
70 m2, 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się min. powierzchnię działki dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 
stojącej na 800 m2, 

2) ustala się min. powierzchnię działki dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźnia-
czej na 600 m2e 

3) ustalenia zawarte w pkt 1) i pkt 2) nie doty-
czą sytuacji, w której wydzielenie działki słu-
ży powiększeniu innej działki, w tym przyłą-
czeniu do istniejących działek sąsiednich 
znajdujących się poza granicami planue 

4) dopuszcza się przeznaczenie całego terenu 
oznaczonego symbolem 7.MN pod usługi 
oświaty z placem zabaw, boiskami i zielenią 
towarzyszącae 

5) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlanee 
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6) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowyche 

7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
powierzchnie zabudowane w granicach dział-
ki nie powinny przekraczać 40%, co najmniej 
30% powierzchni działki należy przeznaczyć 
na powierzchnię biologicznie czynnąe 

8) zakazuje się stosowania w elewacji budyn-
ków w kratach i balustradach, płyt falistych 
oraz trapezowych, a także stylizacji obcej kul-
turowoe 

9) ustala się co najmniej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej − 2 miejsca 

postojowe na posesji dla samochodu oso-
bowego (dopuszcza się, aby jedno z nich 
było w garażu)e 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 
3 miejsca postojowe na posesji dla samo-
chodu osobowego (dopuszcza się, aby 
jedno z nich było w garażu). 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 1.MN od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 2.KD-Le 
2) dojazd do terenu 7.MN od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 3.KDW. 

§ 10 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN i 
8.MN ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinnae 
2) uzupełniające: 

a) usługi (zdrowia, oświaty, pracownie pro-
jektowe, biura prawne, doradztwo, pra-
cownie plastyczne z wyjątkiem usług rze-
miosła uciążliwego takiego jak warsztaty 
samochodowe, stolarskie itp.)e 

b) parkingie 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planue 
2) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekraczać 9.0 m i maksymalnie zawierać 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice, jako 
kondygnację podziemną w zależności od po-
ziomu wód gruntowyche 

3) dachy płaskiee 
4) powierzchnia użytkowa usług nie może prze-

kroczyć 10% całego terenu, 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-

katów betonowyche 
2) należy przeznaczyć co najmniej 30% po-

wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnąe 

3) zakazuje się stosowania w elewacji budyn-
ków w kratach i balustradach, płyt falistych 
oraz trapezowych, a także stylizacji obcej kul-
turowoe 

4) zazielenienie terenów niezabudowanyche 
5) ustala się co najmniej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej − 2 miejsca po-

stojowe na posesji dla samochodu osobowe-
go (dopuszcza się, aby jedno z nich było w 
garażu)e 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami − 3 
miejsca postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich 
było w garażue 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenów 2.MN i 3.MN od strony 

terenu oznaczonego symbolem: 4.KDWe 
2) dojazd do terenów 4.MN i 5.MN od strony 

terenu oznaczonego symbolem: 4.KDW, 
5.KDWe 

3) dojazd do terenu 6.MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 5.KDWe 

4) dojazd do terenu 8.MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 3.KDW, 6.KDW. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MW ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinnae 
2) uzupełniające: 

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciąż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.) 

b) zieleń publiczna urządzonae 
c) ulice wewnętrzne, ciągi pieszee 
d) parkingi, garaże i parkingi podziemnee 
e) infrastruktura technicznae 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planue 
2) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekraczać 12,0 m i maksymalnie zawierać 
trzy kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice, jako 
kondygnację podziemną w zależności od po-
ziomu wód gruntowych, dopuszcza się wy-
niesienie elementów budynków ponad ww. 
wysokość zabudowy oraz ilość kondygnacji 
(maksymalnie do 4 kondygnacji), jako akcen-
tu architektonicznego nie więcej jednak niż 
50% powierzchni dachu budynkue 

3) dachy płaskiee 
4) usługi mogą być zlokalizowane w parterach 

budynków, 
5) dopuszcza się garaże podziemne lub parkingi 

podziemne wystające poza obrys budynków 
mieszkalnych, przy czym powierzchnia dachu 
powinna zostać przeznaczona pod zieleń 
urządzonąe 
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6) dopuszcza się pawilony handlowe dwukon-
dygnacyjne, nawiązujące kształtem i pokry-
ciem dachów do sąsiednich budynków zabu-
dowy mieszkaniowej, o powierzchni sprzeda-
ży do 400 m2, obowiązek urządzenia min  
1 miejsca postojowego dla samochodu oso-
bowego na każde 10 m2 powierzchni użyt-
kowej usług. 

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) należy przeznaczyć co najmniej 20% po-

wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnąe 

2) zazielenienie terenów niezabudowanyche 
3) zakazuje się stosowania w elewacji budyn-

ków w kratach i balustradach, płyt falistych 
oraz trapezowych, a także stylizacji obcej kul-
turowoe 

4) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek 
pieszych połączonych funkcjonalnie z tere-
nem ZPe 

5) obowiązek urządzenia placu zabaw dla dzieci 
oraz innych elementów małej architekturye 

6) co najmniej 1 miejsce postojowe dla samo-
chodu osobowego na mieszkanie. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem: 1.KD-L, 2.KD-L, 6.KDW. 

§ 12 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.MW/MN, 2.MW/MN, 3.MW/MN  
i 4.MW/MN ustala się następujące przeznacze-
nie: 
1) podstawowee 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnae 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnae 

2) uzupełniające: 
a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciąż-

liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.)e 

b) zieleń publiczna urządzonae 
c) ulice wewnętrzne, ciągi pieszee 
d) parkingi, garaże i parkingi podziemnee 
e) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planue 
2) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej: 
a) maksymalna wysokość zabudowy, nie 

może przekraczać 12.0 m i maksymalnie 
zawierać trzy kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, dopuszcza się 
piwnice, jako kondygnację podziemną w 
zależności od poziomu wód gruntowych, 
dopuszcza się wyniesienie elementów bu-
dynków ponad ww. wysokość zabudowy 
oraz ilość kondygnacji (maksymalnie do 4 
kondygnacji), jako akcentu architektonicz-

nego nie więcej jednak niż 50% po-
wierzchni dachu budynkue 

b) usługi mogą być zlokalizowane w parte-
rach budynkówe 

c) dopuszcza się garaże podziemne lub par-
kingi podziemne wystające poza obrys bu-
dynków mieszkalnych, przy czym po-
wierzchnia dachu powinna zostać prze-
znaczona pod zieleń urządzonąe 

d) dla terenów 1.MW/MN, 2.MW/MN i 
3.MW/MN dopuszcza się pawilony han-
dlowo-usługowe dwukondygnacyjne, na-
wiązujące kształtem i pokryciem dachów 
do sąsiednich budynków zabudowy miesz-
kaniowej, o powierzchni sprzedaży do 400 
m2, obowiązek urządzenia min  
1 miejsca postojowego dla samochodu 
osobowego na każde 10 m2 powierzchni 
użytkowej usług. 

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie mo-

że przekraczać 9,0 m i maksymalnie za-
wierać dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze użytkowe, dopuszcza się 
piwnice, jako kondygnację podziemną w 
zależności od poziomu wód gruntowyche 

b) powierzchnia użytkowa usług w budynku 
mieszkalnym nie może być większa niż 70 
m2e 

c) dopuszcza się lokalizowanie wolno stoją-
cych lub bliźniaczych budynków garażo-
wych i gospodarczych w głębi działki in-
westora, w tym na granicy działek, forma 
obiektów gospodarczych i garaży nawią-
zująca do zabudowy mieszkanioweje 

4) dopuszcza się dachy płaskie lub dachy stro-
me o symetrycznie nachylonych połaciach, o 
kącie nachylenia 300-500, kryte dachówką 
ceramiczną lub cementowąe 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej: 
a) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej bez usług, należy 
przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni 
działki na powierzchnię biologicznie czyn-
nąe 

b) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej z usługami w parte-
rach maksymalna powierzchnia zabudowy 
w granicach działki nie może przekraczać 
80%e 

c) minimum 10% terenu przeznaczyć na zie-
leń publiczną urządzoną w formie zwarte-
go obszaru – parkue 

d) obowiązek urządzenia oświetlonych ście-
żek pieszyche 

e) obowiązek urządzenia placu zabaw dla 
dzieci oraz innych elementów małej archi-
tekturye 

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej: 
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a) ustala się min. powierzchnię działki dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej na 800 m2, ww. ustalenia 
nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie 
działki służy powiększeniu innej działki, w 
tym przyłączeniu do istniejących działek 
sąsiednich znajdujących się poza granica-
mi planue 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej powierzchnie zabudowane w granicach 
działki nie powinny przekraczać 40%, co 
najmniej 30% powierzchni działki należy 
przeznaczyć na powierzchnię biologicznie 
czynnąe 

c) zazielenienie terenów niezabudowanyche 
3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-

jazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlanee 

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowyche 

5) zakazuje się stosowania w elewacji budyn-
ków w kratach i balustradach, płyt falistych 
oraz trapezowych, a także stylizacji obcej kul-
turowoe 

6) ustala się co najmniej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – 1 miejsce postojowe dla samochodu 
osobowego na mieszkaniee 

b) dla usług w zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej − 1 miejsce postojowe dla 
samochodu osobowego na każde 10 m2 

powierzchni użytkowej usługe 
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - 2 miejsca postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu)e 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami − 3 miejsca postojowe na 
posesji dla samochodu osobowego (do-
puszcza się, aby jedno z nich było w gara-
żu)e 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 1.MW/MN od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 1.KDW, 2.KDW, 
2.KD-L, 3.KD-Le 

2) dojazd do terenu 2.MW/MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 1.KDW, 2.KDW, 
1.KD-L, 3.KD-Le 

3) dojazd do terenu 3.MW/MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 3.KD-Le 

4) dojazd do terenu 4.MW/MN od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 3.KDW, 2.KD-L. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi (z wyjątkiem usług 

rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty 
samochodowe, itp.)e 

2) uzupełniające: 
a) zieleń publiczna urządzonae 
b) ulice wewnętrzne, ciągi pieszee 

c) parkingi, garaże i parkingi podziemnee 
d) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-

sunku planue 
2) maksymalna wysokość zabudowy, nie może 

przekraczać 12,0 m i maksymalnie zawierać 
trzy kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowee 

3) dachy płaskie lub dachy strome o symetrycz-
nie nachylonych połaciach, o kącie nachyle-
nia 300

−450, kryte dachówką ceramiczną lub 
cementowąe 

4) dopuszcza się budowę obiektu handlowego, 
o powierzchni sprzedaży do 400 m2. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązek jednolitego zagospodarowania te-

renu, w tym wykonanie: posadzek, oświetle-
nia i małej architekturye 

2) nie dopuszcza się mieszkań funkcyjnych to-
warzyszących działalności usługoweje 

3) obowiązek urządzenia min 1 miejsca posto-
jowego dla samochodu osobowego na każde 
10 m2 powierzchni użytkowej usługe 

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych i siatki ogrodzenioweje 

5) należy przeznaczyć co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynną. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem: 3.KDW, 3.KD-L. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem ZP ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zieleń publiczna urządzona – 

park 
2) uzupełniające: 

a) infrastruktura technicznae 
b) parking. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-

nych, w tym urządzeń reklamowych z za-
strzeżeniem ust. 2 pkt 2), 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parko-
wych typu: altana, pergola, urządzenia placu 
zabaw dla dzieci oraz innych elementów ma-
łej architekturye 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu 
1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek 

pieszyche 
2) obowiązek całościowego opracowania projek-

tu zagospodarowania z oświetleniem i małą 
architekturąe 
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3) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojo-
wych ogólnodostępnych, wzdłuż terenu 
oznaczonego symbolem U. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem 3.KD-L. 

§ 15 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.ZI, 2.ZI i 3.ZI ustala się następują-
ce przeznaczenie: 
1) podstawowe: zieleń izolacyjnae 
2) uzupełniająca: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia jak dla strefy ochronnej sieci ga-
zowej wysokiego ciśnienia. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 1.ZI od strony terenu ozna-

czonego symbolem: 2.KD-Le 
2) dojazd do terenu 2.ZI od strony terenu ozna-

czonego symbolem: 3.KDW, 2.KD-Le 
3) dojazd do terenu 3.ZI od strony terenu ozna-

czonego symbolem: 3.KDW, 1.KD-L. 

§ 16 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.KD-L, 2.KD-L i 3.KD-L ustala się 
następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1 
me 

2) dla terenów 1.KD-L i 2.KD-L szerokość jezdni 
- min 7,0 m, dla pozostałych terenów szero-
kość jezdni – min 6 me 

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 
rowerowa w zależności od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowańe 

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania 
miejsc postojowych i elementów małej archi-
tekturye 

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się na realizację celu publicznego. 
4. Przebudowa skrzyżowania oraz włączenie drogi 

(przedłużenie ulicy/drogi 1.KD-L) do drogi powia-
towej nr 1955D, znajdującej się poza obszarem 
opracowania, będzie wymagało uzyskania zgody 
i warunków określonych przez Zarządcę Drogi.  

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.KD-P i 2.KD-P ustala się następu-
jące przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planue 
2) mała architektura, zieleń i ścieżka rowerowa 

w zależności od potrzeb i lokalnych uwarun-
kowańe 

3) posadzki należy projektować wg jednolitych 
koncepcji architektonicznych, z zastosowa-
niem materiałów takich jak kostka brukowa, 
kamień lub nowoczesne materiały ceramicz-
nee 

4) dopuszcza się infrastrukturę technicznąe 
5) obowiązek oświetlenia ciągów pieszyche 
6) dopuszcza się przejazd samochodów specjal-

nych. 

§ 18 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1.KDW 5o 6.KDW ustala się na-
stępujące przeznaczenie - ulica wewnętrzna 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planue 
2) chodnik, oświetlenie, miejsca postojowe i zie-

leń w zależności od potrzeb i lokalnych uwa-
runkowańe 

3) dopuszcza się infrastrukturę technicznąe 
4) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

przeznaczenie dróg wewnętrznych pod ciągi 
piesze i pieszo – jezdne, zieleń urządzoną. 

R o z d z i a ł   3 

Przepisy  ońmowe 

§ 19 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala się wysokość stawki pro-
centowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej usta-
wy, na 30%. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Żórawina. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 
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Zayąmzni  nr 1 5o zmiwayy Ra5y Gminy 
Żirawina nr XX/148/08 z 5nia 30 órz5nia 
2008 r. (poz. 470) 
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Zayąmzni  nr 2 5o zmiwayy Ra5y Gminy 
Żirawina nr XX/148/08 z 5nia 30 órz5nia 
2008 r. (poz. 470) 

 
Rozsyrzyónięmie o sposobie rozpayrzenia zwaó zóyoszonymi 5o proje yz planz 

 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w obrębie Karwiany – Komorowice K do publicznego wglądu (w yerminie 
o5 23  wieynia 2008 r. 5o 27 maja 2008 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia 
wyłożenia zgłoszono zwaói wniesione pismem z dnia 28 maja 2008 r. przez BUDMKX 
Sp. z o.o. ul. Działkowa 2, 59-100 Polkowice. 

Rada Rminy Żórawina po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trybie art. 18 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.) przez BUDMKX Sp. z o.o. ul. Działkowa 2, 59-100 Polkowice, 
uwzględnia uwagi dotyczącej wprowadzenia do tekstu uchwały zapisów:  
1) zapis w § 8 ust 4 pkt 1) lit b) „zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji desz-

czowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu” zastąpić „odprowadzanie zanieczysz-
czonych wód opadowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych”e 

2) zmianę zapisu w § 8 ust 10 pkt 4) z „wzdłuż strefy” na „w ramach strefy”e 
3) zapis w § 1 ust 2 pkt 5 „granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, ze względu na brak występowania takich tere-
nów” zastąpić „granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w 
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak ta-
kich obszarów”e 

4) dla terenu MW § 11 ust 2 dopisać pkt 6) „dopuszcza się pawilony handlowe dwukon-
dygnacyjne, nawiązujące kształtem i pokryciem dachów do sąsiednich budynków za-
budowy mieszkaniowej, o powierzchni sprzedaży do 400 m2, obowiązek urządzenia 
min. 1 miejsca postojowego dla samochodu osobowego na każde 10 m2 powierzchni 
użytkowej usług”e 

5) dla terenów 1.MW/MN, 2.MW/MN, 3.MW/MN – dopisać w §12 ust 2 pkt 2) d) „do-
puszcza się pawilony handlowo-usługowe dwu kondygnacyjne, nawiązujące kształtem 
i pokryciem dachów do sąsiednich budynków zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni 
sprzedaży do 400 m2 obowiązek urządzenia min 1 miejsca postojowego dla samocho-
du osobowego na każde 10 m2 powierzchni użytkowej usług”. 

6) zastąpienia zapisu w § 11 ust 2 pkt 4) „usługi mogą być zlokalizowane tylko w parte-
rach budynków” zapisem „usługi mogą być zlokalizowane w parterach budynków”e 

7) zastąpienia zapisu w § 12 ust 2 pkt 2) lit. b) „usługi mogą być zlokalizowane tylko w 
parterach budynków” zapisem „usługi mogą być zlokalizowane w parterach budynków”. 

8) w § 9 ust 3 pkt 9) „dopuszcza się przeznaczenie całego terenu oznaczonego symbo-
lem 7.MN pod usługi oświaty z placem zabaw, boiskami i zielenią towarzysząca”. 

 
 
 

 
Zayąmzni  nr 3 5o zmiwayy Ra5y Gminy 
Żirawina nr XX/148/08 z 5nia 30 órz5nia 
2008 r. (poz. 470) 

 
 
 

Rozsyrzyónięmie o sposobie realizamji zapisanymi w planie inwesyymji z za resz infrasyrz -
yzry yeminimznej,  yire należą 5o za5ań wyasnymi óminy oraz zasa5ami imi finansowania,  
                                 zóo5nie z przepisami o finansami pzblimznymi 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy UE, a 
także ze środków zewnętrznych. 
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471 

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 
NR XX/149/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie na5ania nazwy zlimy we wsi Żirawina, obręb Żirawina,  
óm. Żirawina 

 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 ze zm.) w 
zw. z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Rminy Żórawina uchwa-
la, co następuje: 

 

§ 1 

Nadaje się następującą nazwę drodze wewnętrznej 
położonej we wsi Żórawina oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki: 
− nr 503/1, nr 509/3, 584/7 − zl. Świer owa 
Położenie ulicy przedstawiono na kopii mapy, sta-
nowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Żórawina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 
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Zayąmzni  5o zmiwayy Ra5y Gminy Żirawina 
nr XX/149/08 z 5nia 30 órz5nia 2008 r. 
(poz. 471) 
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472 

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 
NR XX/150/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie na5ania nazwy zlimy we wsi Mnimiowime, obręb Mnimiowime,  
óm. Żirawina 

 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 ze zm.) w 
zw. z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Rminy Żórawina uchwa-
la, co następuje: 

 
§ 1 

Nadaje się następującą nazwę drodze wewnętrznej 
położonej we wsi Mnichowice oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako: 
1. działka nr 220 i część działki nr 125/1 −  

zl. Wierzbowa 
Położenie ulicy przedstawiono na kopii mapy, sta-
nowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rminy 
Żórawina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIZZWZD 
RKDD RMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 

Zayąmzni  5o zmiwayy Ra5y Gminy Żirawina 
nr XX/150/08 z 5nia 30 órz5nia 2008 r. 
(poz. 472) 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Rórze, 58-506 Jelenia Róra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 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 powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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