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1120 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEMO 
NR 3 

z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa 
dolnośląskiego w 2009 r. oraz powooaniap określenia siedzii i terztorialnego 
                              zasięgu dziaoania komisji lekarskich 

 Ca podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administra-
cji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Cr 80, poz. 
872 z późn. zm.)1) art. 26 ust. 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Rolskiej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Cr 241, poz. 2416, z późn. zm.)2), art. 19 
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Rolskiej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Cr 22, poz. 120 ) oraz § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 rozporządzenia 
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Carodowej 
z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2009 r. (Dz. U. Cr 33, poz. 263) w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia 
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Carodowej 
z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 
poboru (Dz. U. z 2006 r. Cr 1, poz. 7 oraz Cr 12, poz. 21), § 2 i § 6 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie komisji 
lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Cr 18, poz. 
142, z 2009 r. Cr 19, poz. 102), w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 
2009 roku przeprowadzona zostanie na terenie 
województwa dolnośląskiego kwalifikacja wojsko-
wa. 

§ 2 

nerminarz przeprowadzenia kwalifikacji określa 
Wojewódzki Rlan wwalifikacji Wojskowej stanowią-
cy załącznik nr 1* do rozporządzenia. 

§ 3 

Rowołuje się Wojewódzką womisję Lekarską z sie-
dzibą we Wrocławiu, działającą na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego, której skład określa za-
łącznik nr 2*. 

§ 4 

Rowołuje się powiatowe komisje lekarskie, których 
siedziby, skład osobowy oraz terytorialny zasięg 
działania określają załączniki nr 3* i nr 4*. 

§ 5 

Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrekto-
rowi Wydziału Spraw Obywatelskich i tudzoziem-
ców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. 

§ 6 

Rozporządzenie wchodzi w Rycie z dniem ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 
2009 r. 
 
 
 
 
 

WOJEWODA DOLCOŚLĄSwI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
* załączniki do niniejszego rozporządzenia znajdują się w Wydziale Spraw Obywatelskich i tudzoziem-

ców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
___________________ 
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Cr 128, poz. 1407, z 2002 r. Cr 37, poz. 329, Cr 41, 

poz. 365, Cr 62, poz. 558, Cr 89, poz. 804, Cr 200, poz. 1688, z 2003 r. Cr 52, poz. 450, Cr 137, poz. 1302, Cr 149, poz. 
1452, z 2004 r. Cr 33, poz. 287, z 2005 r. Cr 33, poz. 288, Cr 90, poz. 757, Cr 175, poz. 1462, z 2008 r. Cr 199, poz. 1227. 

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Cr 277, poz. 2742, z 2003 r. Cr 210, poz. 2036 zm. 
przen., z 2005 r. Cr 180, poz. 1496, z 2006 r. Cr 104, poz. 708 i 711, Cr 220, poz. 1600, z 2007 r. Cr 107, poz. 732, Cr 
176, poz. 1242, z 2008 r. Cr 171, poz. 1056, Cr 180, poz. 1109, Cr 206, poz. 1288, Cr 208, poz. 1308, Cr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Cr 22, poz. 120. 
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1121 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEMU DOLNYM 
NR XXXIII/233/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie zasad wznajmowania lokali wchodzączch w skoad mieszkaniowego 
zasoiu Mminz Brzeg Dolnz 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Cr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
ze zmianami) oraz art. 4  i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie wodeksu cywilnego (Dz. U. 31, poz. 266 z 2005 r. ze 
zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała określa zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Brzeg Dolny oraz kryteria wyboru osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 
najmu lokalu.  

§ 2 

Gmina gospodarując gminnym zasobem mieszka-
niowym wynajmuje członkom wspólnoty samorzą-
dowej gminy Brzeg Dolny lokale socjalne, lokale 
zamienne, a takRe zaspokaja potrzeby mieszkanio-
we gospodarstw domowych o niskich dochodach.  

§ 3 

W wyjątkowych przypadkach podyktowanych inte-
resem gminy związanych z jej rozwojem, Gmina 
moRe zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych  
z osobami fizycznymi ze względu na charakter pra-
cy wykonywanej przez te osoby. Informacje o za-
wartych umowach kaRdorazowo przekazuje się do 
wiadomości Radzie Miejskiej.  

§ 4 

1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały 
uwaRa się wszelkie przychody po odliczeniu 
kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i cho-
robowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Do dochodu nie wli-
cza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej oraz jednora-
zowych świadczeń pienięRnych. Dochód mie-
sięczny gospodarstwa domowego stanowią do-
chody wnioskodawcy i członków jego rodziny 
zgłoszonych we wniosku do wspólnego za-
mieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł 
ich uzyskiwania udokumentowane przez wnio-
skodawcę poprzez poświadczenia wydane w 
szczególności przez pracodawcę, urząd pracy i 
Gminny Ośrodek Romocy Społecznej w Brzegu 
Dolnym.  

2. Za najniRszą emeryturę naleRy rozumieć kwotę 
najniRszej emerytury ogłoszonej przez Rrezesa 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Rolskiej „Monitor 
Rolski”. 

§ 5 

Umowa o odpłatne uRywanie lokalu moRe być za-
warta na: 
1) czas nieoznaczony, 
2) czas trwania stosunku pracy,  
3) czas oznaczony w przypadku lokalu socjalnego. 

§ 6 

Umowę najmu zawiera zarządca zasobu mieszka-
niowego na podstawie wskazania burmistrza.  

R o z d z i a ł   II 

WzsokośW dochodu gospodarstwa domowego uza-
sadniającz oddanie w najem lokalu na czas nie-
oznaczonz i lokalu socjalnego oraz wzsokośW do-
chodu gospodarstwa domowego uzasadniającz  
                 zastosowanie oiniżek czznszu 

§ 7 

Oddanie z najem lokalu na czas nieoznaczony moRe 
nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do 
najmu lokalu socjalnego, a średni miesięczny do-
chód wszystkich członków rodziny ogółem obliczo-
ny zgodnie z § 4 z okresu trzech kolejnych miesięcy 
poprzedzających dzień złoRenia wniosku nie prze-
kracza 450% najniRszej emerytury w gospodar-
stwie wieloosobowym i 300% najniRszej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym.  

§ 8 

Oddanie w najem lokalu socjalnego moRe nastąpić 
na rzecz osób, których średni miesięczny dochód 
wszystkich członków rodziny ogółem nie przekra-
cza 300% najniRszej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym i 250% najniRszej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym.  

§ 9 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uza-
sadniającego zastosowanie obniRek czynszu dla 
lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony 
określa się w sposób następujący: 
1) dla rodzin wieloosobowych, których dochód 

miesięczny wszystkich członków rodziny ogółem 
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w trzech kolejnych miesiącach poprzedzających 
dzień złoRenia wniosku nie przekracza kwoty 
stanowiącej 350% najniRszej emerytury – 10%,  

2) dla osób samotnych, których dochód miesięczny 
w trzech kolejnych miesiącach poprzedzających 
dzień złoRenia wniosku nie przekracza kwoty 
stanowiącej 200% najniRszej emerytury – 5%. 

R o z d z i a ł   III 

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące  
wnioskodawcę do ich poprawz 

§ 10 

Do warunków zamieszkiwania kwalifikujących 
wnioskodawcę do ich poprawy naleRy zaliczyć: 
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na kaRdą 

osobę faktycznie zamieszkującą przypada mniej 
niR 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, 

2) wspólnego zamieszkiwania z osobą niepełno-
sprawną całkowicie niezdolną do samodzielnego 
poruszania się bez wózka inwalidzkiego lub  
z osobą, dla której lekarz specjalista wskazał 
zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju ze wzglę-
du na jej stan zdrowia, 

3) zamieszkiwanie w lokalu od pierwszego piętra 
wzwyR osoby niepełnosprawnej poruszającej się 
na wózku inwalidzkim. 

R o z d z i a ł   IV 

Krzteria wzioru osóip którzm przzsouguje pierw-
szeństwo zawarcia umowz najmu lokalu na czas  
             nieoznaczonz i lokalu socjalnego 

§ 11 

1. Ustala się następujące kryteria wyboru osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia 
umowy najmu lokalu mieszkalnego:  
1) umieszczenie na listach osób zakwalifikowa-

nych do zawarcia umowy najmu w latach 
poprzednich,  

2) pozbawienia lokalu w wyniku klęski Rywioło-
wej lub katastrofy, 

3) opuszczenie domu dziecka lub rodziny za-
stępczej w związku z uzyskaniem pełnolet-
niości,  

4) nabyły prawo do lokalu na podstawie orze-
czenia sądowego,  

5) zostały wskazane przez Gminny Ośrodek Ro-
mocy Społecznej w Brzegu Dolnym, 

6) zobowiązały się na podstawie odrębnych 
umów do wykonania na własny koszt remon-
tu lokalu komunalnego lub adaptacji strychu 
na lokal mieszkalny.  

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 
czas oznaczony, nie dłuRszy niR 3 lata.  

3. Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuRa się na 
kolejny okres oznaczony, jeReli najemca spełnia 
warunki określone w § 8, a ponadto: 
1) stale zamieszkuje w lokalu,  
2) nie zalega z opłatami za lokal, 
3) utrzymuje lokal w naleRytym stanie. 

4. Rrzekroczenie dochodu określonego w § 8 
uchwały, nie więcej niR o 20% nie wyklucza 
moRliwości przedłuRenia umowy najmu lokalu 
socjalnego. 

R o z d z i a ł   V 

Warunki dokonzwania zamian lokali i zasadz postę-
powania w stosunku do osóip które pozostaoz  
          w lokalu opuszczonzm przez najemcę 

§ 12 

1. Cajemcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Gminy 
mogą dokonywać między sobą zamian wynaję-
tych im przez Gminę lokali mieszkalnych. Za-
miana dopuszczalna jest równieR wtedy, gdy je-
den z lokali nie naleRy do zasobu Gminy pod wa-
runkiem, Re jest objęty najmem za zgodą obu 
właścicieli, na podstawie pisemnych wniosków 
mieszkaniowych. 

2. Cajemca oraz pełnoletnie osoby wspólnie z nim 
zamieszkujące, uprawnione do zajmowania loka-
li, wyraRają zgodę na zamianę lokali, które pod-
legają zamianie.  

3. Warunkiem uzyskania zgody jest spełnienie łącz-
nie następujących warunków: 
a) niezaleganie z opłatami czynszowymi, 
b) zamiana nie narusza zasady racjonalnego go-

spodarowania mieszkaniowym zasobem Gmi-
ny i nie spowoduje pogorszenia warunków 
mieszkaniowych osób w lokalach objętych 
zamianą, a powierzchnia mieszkalna przypa-
dająca na osobę nie będzie mniejsza niR 5 m2. 

4. Zamiana następuje przez rozwiązanie dotychczas 
obowiązujących umów najmu, podpisanie proto-
kołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych 
umów najmu na wskazane we wniosku o za-
mianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

5. woszty związane z remontem lokali stanowią-
cych przedmiot zamiany obciąRają przyszłych 
najemców.  

§ 13 

1. Osoby, które pozostały w opuszczonym przez 
najemcę lokalu, w którego najem nie wstąpiły po 
śmierci najemcy, zobowiązane są bez wezwania 
opuścić i wydać lokal wynajmującemu w termi-
nie 30 dni od dnia zdarzenia.  

2. W razie bezskutecznego upływu terminu okre-
ślonego w ust. 1 Gmina wytoczy powództwo  
o opróRnienie lokalu.  

R o z d z i a ł   VI 

Trzi rozpatrzwania i zaoatwiania wniosków o najem 
lokali mieszkalnzch na czas nieoznaczonz i o najem  
                        lokalu socjalnego  

§ 14 

1. Osoba pełnoletnia ubiegająca się o wynajmem 
lokalu mieszkalnego składa wniosek o najem 
mieszkania.   

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 
3. Wnioskodawca jest zobowiązany do składania 

informacji o zmianach mających wpływ na re-
alizację wniosku.  

4. ZłoRenie przez wnioskodawcę oświadczeń za-
wierających nieprawdziwe dane lub zatajenie 
danych dotyczących własnej sytuacji mieszka-
niowej i materialnej w zakresie wymaganym 
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uchwałą, niezbędnym do zawarcia umowy naj-
mu lokalu, skutkuje odstąpieniem od realizacji 
wniosku. 

5. Wnioski niespełniające wymogów §7 i §8 są 
odsyłane do wnioskodawcy, a pozostałym 
wnioskom  nadaje się kolejny numer w reje-
strze osób oczekujących na rozpatrzenie wnio-
sku.  

6. W przypadkach budzących zastrzeRenia prze-
prowadza się wizję lokalową w miejscu stałego 
pobytu wnioskodawcy.  

7. Ustalenie osób uprawnionych do zawarcia 
umowy najmu następuje w formie listy.    

8. Rrojekt listy na dany rok podaje się do publicz-
nej wiadomości do dnia 31 stycznia kaRdego 
roku przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym.  

9. Rrojekt powinien zawierać informację o moRli-
wości zgłoszenia ewentualnych uwag. 

10. Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i 
opiniowanie wniosków o najem lokali sprawuje 
womisja Gospodarowania Zasobami Mieszka-
niowymi Rady Miejskiej. 

11. Zgłoszenie uwag i zastrzeReń rozpatruje bur-
mistrz, po zasięgnięciu opinii womisji Gospoda-
rowania  Zasobami Mieszkaniowymi.  

12. Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do 
zawarcia umowy o najem lokalu zatwierdza 
burmistrz. 

13. Listę o której mowa w ust. 11 naleRy podać do 
publicznej wiadomości w terminie do 31 marca 
kaRdego roku.  

14. Wskazania osoby, spośród osób umieszczo-
nych na liście, do podpisania umowy najmu lo-
kalu dokonuje burmistrz.  

R o z d z i a ł   VII 

Krzteria oddania w najem lokali mieszkalnzch  
o powierzchni użztkowej powzżej 80 m2 

§ 15 

1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego, którego po-
wierzchnia przekracza 80 m2,poprzedzone jest 

przetargiem, którego celem jest ustalenie naj-
wyRszej stawki czynszu.   

2. Wywoławcza stawka czynszu nie moRe być 
niRsza niR 200% stawki bazowej obowiązującej 
w zasobie komunalnym. 

3. Lokale takie mogą być przeznaczane do najmu 
dla rodzin wielodzietnych na zasadach określo-
nych w § 7.     

R o z d z i a ł   VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego.  

§ 17 

Z dniem wejścia w Rycie niniejszej uchwały traci 
moc Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/375/2002 
z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy Brzeg Dolny 
wraz ze zmianami.  

§ 18 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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Zaoącznik do uchwaoz Radz  Miejskiej 
w Brzegu Dolnzm nr XXXIII/233/09  
z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 1121) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEMU DOLNYM 
NR XXXIII/236/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przzznanzch w ramach pomocz 
zdrowotnej dla nauczzcieli oraz warunków i sposoiów ich przzznawania 

 Ca podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
warta Cauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada 
Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Środkami przewidzianymi w corocznych budRe-
tach gminy przeznaczonymi na pomoc zdrowot-
ną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz.  

2. Burmistrz rozstrzyga o przyznaniu lub odmowie 
przyznania pomocy na podstawie wniosków. 

3. Wniosek, zawierający opis sytuacji zdrowotnej i 
materialnej, skierowany do Burmistrza składa się 
w Biurze Obsługi wlienta Urzędu Miejskiego.  

§ 2 

Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków 
są nauczyciele oraz byli nauczyciele będący na 
emeryturze lub rencie zatrudnieni w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg 
Dolny. 

§ 3 

1. Romoc zdrowotna udzielana jest w formie jedno-
razowego, bezzwrotnego świadczenia pienięR-
nego. 

2. Romoc moRe być przyznana na następujące 
świadczenia zdrowotne: 
1) refundację kosztów zakupu leków, 
2) refundację kosztów zakupu sprzętu rehabili-

tacyjnego, 
3) refundacje kosztów opieki nad chorym w 

domu, 
4) refundację kosztów specjalistycznych badań, 
5) refundację kosztów leczenia sanatoryjnego, 
6) inne w częściach niepokrywanych w ramach 

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,  
pomocy społecznej lub innych tytułów. 

3. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 
przyznawane są w związku z: 
1) przewlekłą chorobą, 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z ko-

niecznością dalszego przebywania w domu,  
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 
4) leczeniem sanatoryjnym, 
5) rehabilitacją powypadkową lub związaną z 

chorobami zawodowymi. 

§ 4 

Rozpoczęcie procedury przyznania świadczenia 
zdrowotnego następuje z chwilą złoRenie wniosku. 

§ 5 

1. Do wniosku o pomoc naleRy dołączyć:  

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie 
lub wypis ze szpitala, (nie późniejsze niR 
sprzed 6 miesięcy), 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty 
leczenia,  

3) oświadczenie o wysokości dochodu brutto 
przypadającego na jednego członka rodziny, 

4) zaświadczenie dyrektora szkoły o pozosta-
waniu w zatrudnieniu (rencie, emeryturze). W 
odniesieniu do placówek oświatowych zli-
kwidowanych stosowne zaświadczenia wy-
daje placówka oświatowa bądź inna jednost-
ka, która przejęła dokumentację i zobowiąza-
nia po placówce zlikwidowanej. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy moRe złoRyć 
uprawniony oraz przełoRony nauczyciela, związki 
zawodowe, rada pedagogiczna, członek rodziny 
lub opiekun. 

3. Romoc zdrowotna udzielana jest nie częściej niR 
raz w roku budRetowym. W uzasadnionych, 
szczególnie cięRkich przypadkach pomoc moRe 
być przyznana powtórnie w danym roku.  

4. Rrzyznanie, wysokość kwoty pomocy lub od-
mowa przyznania świadczenia nie ma charakteru 
roszczeniowego. 

§ 6 

Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzaleR-
niona jest od:  
1) okoliczności związanych z chorobą wpływają-

cych na sytuację materialną uprawnionego, 
2) wysokości udokumentowanych kosztów lecze-

nia, 
3) sytuacji materialnej rodziny osoby uprawnionej. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego. 

§ 8 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEMU DOLNYM 
NR XXXIII/238/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic staozch oiwodów goosowania  
w gminie Brzeg Dolnz do stanu faktzcznego 

 Ca podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 roku Cr 159, poz. 1547 ze zmianami) w związku 
z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Cr 113, poz. 984 z później-
szymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W związku z utworzeniem nowych ulic dokonuje 
się zmiany w obwodzie nr 3 poprzez dopisanie ulicy 
Brzozowej i ulicy Jarzębinowej. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania sta-
nowi załącznik do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Rycie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 

 
 

Zaoącznik do uchwaoz Radz Miejskiej  
w Brzegu Dolnzm nr XXXIII/238/2009  
z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 1123) 

 
Numer  

oiwodu  
goosowania  

Mranice oiwodu goosowania  

1 2 
1.  Brzeg Dolny – ulice: Adama Jerzego tzartoryskiego, Działkowa, Józefa walasantego Dziedu-

szyckiego, Grenadierów, Aleje Jerozolimskie od nr 1 do nr 27, Wojciecha wętrzyńskiego, 
Aleja wlasztorna, Jana wochanowskiego, wolejowa, wresowa, wręta, wrótka, wwiatowa, 
Leśna, Samuela Bogumiła Lindego, Henryka Lubomirskiego, Adama Mickiewicza, Młyńska, 
Odrodzenia, Odrzańska, Ogrodowa, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Rarkowa, Riwna, 
Rodwale, Rolna, Rrzejazd, ks. kan. Jana Ruka, Rolnicza, Rynek, Spokojna, Sportowa, Stani-
sława Staszica, Stawowa, Jana seliksa narnowskiego, nowarowa, Urazka, Wodna, Zakła-
dowa,  

2.  Brzeg Dolny – ulice: Janusza worczaka, Braci worczyńskich, Joachima Lelewela 
nr 5,7,9,Jana Rawła II, Stanisława Wyspiańskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Zwycięstwa 
nr 12, 14  

3.  Brzeg Dolny – ulice: Akacjowa, Generała Józefa Bema,  Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Ja-
rzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, wlonowa, Leszczynowa, Lipowa, Małopol-
ska, nopolowa, Wierzbowa, Stanisława Wyspiańskiego 10, 12, 14, Wyścigowa, Zwycię-
stwa 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23,  

4.  Brzeg Dolny – ulice: Mikołaja wopernika, Osiedlowa, MłodzieRowa, Rionierska, Rrzedszkolna, 
Zachodnia, nęczowa 2,4,6, Wilcza 21, 25–47,  

5.  Brzeg Dolny – ulice: Aleje Jerozolimskie od nr 40 do nr 49, wrzywa, 1 Maja, Mostowa, Ca-
borowska, Casypowa, Cowowiejska, Olimpijska, Rrosta, Rajdowa, Słoneczna, Szkolna, 
Środkowa, Wilcza nr 1–19, 23,  ks. Stefana wardynała Wyszyńskiego, ZboRowa.   

6.  Sołectwo: Godzięcin  
7.  Sołectwa: Jodłowice, Stary Dwór, Wały  
8.  Sołectwa: Grodzanów, Rogalewo Małe, Rogalewo Wielkie, Rysząca  
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cd. tabeli 
1 2 
9.  Sołectwa: Bukowice, Caborów, Radecz, Żerków, Żerkówek  
10.  Brzeg Dolny – ulice: Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego, nęczowa 8–14  
11.  Brzeg Dolny – ulice: sabryczna, Joachima Lelewela nr 1,3, Robotnicza, Henryka Sienkiewi-

cza, Staromiejska, nargowa, Warzyńska, Zielona, Zwycięstwa 2,4,6  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIEREONIOWA  
NR XXXVIII/244/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

zmieniająca uchwaoę w sprawie określenia szczegóoowzch zasad i trziu 
udzielania ulg w spoacaniu należności pieniężnzchp do którzch nie stosuje się 
przepisów ustawz – Ordznacja podatkowap przzpadajączch Mminie Miejskiej 
Dzierżoniów lui jej jednostkom organizaczjnzm oraz wskazania organu 
                                    do tego uprawnionego 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Cr 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LXIV/429/06 Rady Miejskiej DzierRo-
niowa z dnia 23 października 2006 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania 
ulg w spłacaniu naleRności pienięRnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja po-
datkowa, przypadających Gminie Miejskiej DzierRo-
niów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wska-
zania organu do tego uprawnionego wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 4 ust. 2 dopisuje się pkt 1a o treści” 

„1a) pomiędzy dłuRnikiem a administratorem za-
sobu komunalnego odnośnie naleRności przypa-
dających Gminie Miejskiej DzierRoniów z tytułu 
czynszów”, 

2) w § 4 ust.3 dopisuje się pkt 3 o treści: 
„3) jednostronnego oświadczenia woli admini-
stratora zasobu komunalnego odnośnie naleRno-
ści określonych w § 4 ust. 2 pkt 1a”, 

3) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miej-
skiej DzierRoniów, administrator zasobu komu-

nalnego, jeReli kwota naleRności pienięRnych nie 
przekracza 50.000,-zł.”, 

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„wierownicy jednostek organizacyjnych, admini-
strator zasobu komunalnego przedstawiają Bur-
mistrzowi DzierRoniowa sprawozdania dotyczące 
zakresu ulg, udzielonych w trybie określonym 
niniejszą uchwałą”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
DzierRoniowa. 

§ 3 

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

WItERRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
MIROSŁAW PIORUN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MŁUSZYCY  
NR XXIV/148/2009 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wzsokości stawek oraz szczegóoowe 
warunki przzznawania nauczzcielom dodatków: motzwaczjnegop funkczjne-
go i za warunki pracz oraz szczegóoowz sposói oiliczania wznagrodzenia 
za godzinz ponadwzmiarowe i za godzinz zastępstw doraźnzchp a także 
                            wzsokości dodatku mieszkaniowego 

 Ca podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. warta Cauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Cr 97, poz. 674 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Cr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Carodowej z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Cr 22, 
poz.181 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 
Regulamin 

określający wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za  
godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych, a takRe wysokości dodatku mieszkaniowego 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Rrzyjmuje się Regulamin wynagradzania nauczy-
cieli szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Głuszyca. 

2. Regulamin określa wysokość, warunki oraz za-
sady wypłacania nauczycielom dodatku za uciąR-
liwe trudne warunki pracy, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz godziny za-
stępstw doraźnych, zasady tworzenia funduszu 
nagród, dodatku mieszkaniowego. 

R O Z D Z I A   2 

Dodatek motzwaczjnz 

§ 2 

1. nworzy się fundusz na dodatek motywacyjny 
dla nauczycieli w wysokości 4% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego z wy-
kształceniem wyRszym magisterskim i przygo-
towaniem pedagogicznym, a dla dyrektorów w 
wysokości 10–40% jego wynagrodzenia zasad-
niczego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niR trzy miesiące  i nie 
dłuRszy niR jeden rok szkolny. 

3. Cauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków 
finansowych. 

4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych, i opiekuńczych, 

a w szczególności uzyskiwanie przez 
uczniów, z uwzględnieniem moRliwości oraz 
warunków pracy, dobrych osiągnięć dydak-
tycznych i wychowawczych potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji, promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach, 

2) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki oraz umiejętne rozwiązy-
wanie problemów wychowawczych uczniów 
we współpracy z ich rodzicami, 

3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, syste-
matyczne przygotowywanie się do przydzie-
lonych obowiązków, podnoszenie umiejętno-
ści zawodowych, dbałość o estetykę powie-
rzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych i innych urządzeń szkolnych, prawidło-
we prowadzenie dokumentacji szkolnej, rze-
telne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń słuRbowych oraz przestrzeganie dyscy-
pliny pracy, 

4) przynajmniej dobra ocena pracy, 
5) zaangaRowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
warty Cauczyciela, a w szczególności: udział 
w organizowaniu imprez, uroczystości szkol-
nych, udział w komisjach przedmiotowych  
i innych, opieka nad organizacjami uczniow-
skimi działającymi na terenie szkoły, prowa-
dzenie lekcji koleReńskich. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje 
Burmistrz przy zachowaniu następujących zasad 
i kryteriów: 
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1) dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
trzy miesiące,  

2) dyrektorowi, któremu powierzono stanowisko 
po raz pierwszy, przyznaje się dodatek w 
wysokości 20% z wyjątkiem dyrektorów 
powołanych na kolejne kadencje, 

3) dodatek motywacyjny przyznawany jest w 
ścisłym związku z osiąganymi wynikami pra-
cy na stanowisku dyrektora szkoły zgodnie z 
przyjętymi kryteriami i określonymi zadania-
mi: 
a) osiągnięcia uczniów w zawodach, konkur-

sach i olimpiadach na szczeblu gminnym, 
powiatu i wojewódzkim, 

b) efekty wdraRania przedsięwzięć i progra-
mów w zakresie podwyRszania jakości 
pracy, 

c) efekty podejmowanej współpracy z orga-
nizacjami działającymi na rzecz edukacji 
oraz innymi instytucjami, organizacjami, 
zakładami pracy na rzecz polepszenia pra-
cy szkoły, 

d) wyniki mierzenia jakości pracy, 
e) znajomość przepisów prawa oświatowego 

oraz stosowania ich w bieRącej działalno-
ści i kierowaniu szkołą, 

f) pozyskiwanie dochodów własnych i wła-
ściwe gospodarowanie nimi, 

g) jakość prowadzonej polityki kadrowej, 

h) umiejętność tworzenia korzystnej atmos-
fery pracy i nauki oraz rozwiązywania kon-
fliktów, 

i) celowe i właściwe gospodarowanie mie-
niem szkoły oraz dbałość o estetykę i stan 
higieniczno-sanitarny obiektu i otoczenia, 

j) współpraca z organem prowadzącym 
szkołę oraz z organem sprawującym nad-
zór pedagogiczny, 

k) samokształcenie i doskonalenie zawodowe 
dyrektora, 

l) kształcenie i doskonalenie zawodowe ka-
dry pedagogicznej w kierunkach wynikają-
cych z potrzeb szkoły. 

6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie moRe 
przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego z wykształceniem 
wyRszym magisterskim z przygotowaniem peda-
gogicznym, a dla nauczyciela zajmującego sta-
nowisko kierownicze 40% jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

R O Z D Z I A Ł   3 

Dodatek funkczjnz 

§ 3 

1. Cauczycielowi, któremu powierzono stanowi-
sko dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej wg tabeli: 

 

Lp. stanowisko m-czny % wynagrodzenia 
zasadniczego 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 h dziennie 15–45 

2. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 20–55 

3. Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 25–75 

4. Dyrektor szkoły liczącej od 17 i więcej oddziałów 30–75 

 

2. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole 
liczącej co najmniej 12 oddziałów. 

3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora oraz na-
uczyciela zajmującego inne stanowisko kie-
rownicze przewidziane w statucie szkoły wy-
nosi od 10 do 40% przyznanego dodatku dla 
dyrektora. 

4. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora przy-
sługuje równieR innym osobom wskazanym do 
zastępowania dyrektora w czasie jego nie-
obecności w szkołach, w których nie przewi-
dziano stanowiska wicedyrektora, od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po jednym miesiącu pełnienia zastęp-
stwa. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje wicedyrektoro-
wi placówki w wysokości ustalonej dla dyrek-
tora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po trzech miesią-
cach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dy-
rektora. 

6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z 
tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna staRu w wy-
sokości 50 zł miesięcznie, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wy-
sokości od 4–6% wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela staRysty z wykształce-
niem wyRszym mgr z przygotowaniem pe-
dagogicznym miesięcznie. 

7. Dodatek za wychowawstwo przysługuje rów-
nieR nauczycielom przedszkoli w ramach po-
siadanych środków finansowych wysokości od 
4–6% wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la staRysty z wykształceniem wyRszym mgr z 
przygotowaniem pedagogicznym miesięcznie. 

8. Cauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek 
za wychowawstwo tylko za jeden oddział lub 
grupę, niezaleRnie od liczby oddziałów lub 
grup, w których prowadzą zajęcia. Cauczycie-
lom, o których mowa wyRej, zatrudnionym w 
niepełnym wymiarze godzin przysługuje doda-
tek za wychowawstwo w wysokości propor-
cjonalnej do zatrudnienia. 

9. Wysokość dodatków funkcyjnych w granicach 
stawek określonych tabelą ustala dla dyrekto-
rów Burmistrz, a dla wicedyrektorów oraz in-
nych uprawnionych nauczycieli dyrektor szko-
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ły, uwzględniając między innymi wielkość 
szkoły, warunki organizacyjne, złoRoność za-
dań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole. 

10. W razie zbiegu tytułów do dwóch dodatków 
funkcyjnych określonych w ust. 1 i 3 przysłu-
guje jeden dodatek wyRszy. 

R O Z D Z I A Ł   4 

Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracz 

§ 4 

1. Cauczycielom pracującym w trudnych warun-
kach przysługuje z tego tytułu dodatek za pro-
wadzenie indywidualnego nauczania dziecka za-
kwalifikowanego do kształcenia specjalnego w 
wysokości 20% stawki godzinnej. 

2. Cauczycielom przysługuje dodatek za uciąRliwe 
warunki pracy niezaleRnie od pobieranego do-
datku za trudne warunki pracy w wysokości 
10% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie zajęć wymienionych w ust.1, w klasie, w 
której znajduje się co najmniej jedno dziecko, 
którego rodzaj i stopień niepełnosprawności zo-
stał określony w § 2 pkt 1 rozporządzenia Mini-
stra Rracy i Rolityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełno-
sprawności u osób w wieku do 16 roku Rycia 
(Dz. U. Cr 17, poz. 162). 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizo-
wanego przez nauczyciela obowiązującego pen-
sum w warunkach trudnych i uciąRliwych. 

4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia określony jest przez odrębne przepisy. 

R O Z D Z I A Ł   5 

Wznagrodzenie za godzinz ponadwzmiarowe  
oraz za godzinz zastępstw doraźnzch 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela o której mowa w ust. 1 
uzyskuje się mnoRąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ten sposób, Re czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godzi-
ny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw do-
raźnych ustala się tak jak za jedną godzinę po-
nadwymiarową. 

R O Z D Z I A Ł   6 

Fundusz nagród 

§ 6 

Rodział środków na nagrody ze specjalnego fundu-
szu nagród oraz zasady, kryteria i tryb przyznawa-

nia określone są w odrębnej uchwale, zgodnie z art. 
49 warty Cauczyciela. 

R O Z D Z I A Ł   7 

Dodatek mieszkaniowz 

§ 7 

1. Cauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim lub 
mieście liczącym do 5000 mieszkańców ma 
prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, 
w której połoRona jest szkoła. 

2. Cauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posia-
dającemu kwalifikacje do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela przysługuje dodatek mieszka-
niowy, którego wysokość uzaleRniona jest od 
stanu rodzinnego nauczyciela. 

3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, 
(dyrektora),nauczycielowi dodatek przyznaje dy-
rektor, dyrektorowi szkoły Burmistrz. 

4. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysoko-
ści: 
1) 50,- zł miesięcznie dla 1 osoby, 
2) 75,-zł miesięcznie  dla 2 osób, 
3) 100,-zł miesięcznie dla 3 osób, 
4) 125,- zł miesięcznie dla 4 i więcej osób 

5. Do osób, o których mowa w pkt 4, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych, współmałRonka oraz dzieci i rodziców po-
zostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

6. Cauczycielowi oraz jego współmałRonkowi bę-
dącemu takRe nauczycielem przysługuje jeden 
dodatek w wysokości określonej w ust. 4. 

7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleRnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego. 

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 
pracy, a takRe w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

§ 8 

nraci moc uchwała nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej 
w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz niektórych innych składników wy-
nagrodzenia, a takRe wysokości dodatku mieszka-
niowego na rok 2008. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 10 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
JAN CHMURA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MŁUSZYCY 
NR XXIV/149/2009 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego trzi i krzteria przzznawania 
nagród dla nauczzcieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 
                    dzdaktzcznep wzchowawcze i opiekuńcze 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w nawiązaniu do art. 91d pkt 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 warta Cauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Cr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

REMULAMIN 

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród  
                                   za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Rrzyjmuje się Regulamin przyznawania nagród 
dla nauczycieli szkół, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Głuszyca. 

2. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania 
nagród dla nauczycieli. 

R O Z D Z I A Ł   2 

Sposói podziaou środków 

§ 2 

1. Z budRetu Gminy Głuszyca przyznawane są na-
grody Burmistrza Miasta, a z budRetów szkół 
Cagrody Dyrektora. 

2. Cagrody, o których mowa w ust.1, przyznawa-
ne są w terminie do 14 października kaRdego ro-
ku z okazji Dnia Edukacji Carodowej. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo-
Re być przyznana w innym terminie. 

3. W budRecie Gminy Głuszyca tworzy się fundusz 
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz reali-
zację innych zadań statutowych szkoły w wyso-
kości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych w następującym podziale: 
1) fundusz nagród w wysokości 80% przeka-

zywany jest bezpośrednio do budRetów szkół 
z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora 
Szkoły, 

2) fundusz nagród w wysokości 20% przezna-
cza się na nagrody Burmistrza Miasta. 

4. Burmistrz Miasta Głuszycy moRe w ramach po-
siadanych środków zwiększyć fundusz nagród. 

5. Burmistrz Miasta Głuszycy określa  wysokość 
nagrody Burmistrza Miasta. 

6. Dyrektor danej szkoły określa wysokość nagrody 
Dyrektora Szkoły. 

R O Z D Z I A Ł   3 

Trzi i terminz skoadania  wniosków 

§ 3 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza 
Miasta występuje: 
1) dyrektor szkoły dla nauczyciela zatrudnionego 

w szkole po uprzednim zaopiniowaniu wnio-
sku przez radę pedagogiczną, 

2) Zastępca Burmistrza Miasta dla dyrektora 
szkoły. 

2. Cagroda moRe być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole jednego roku. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą równieR 
występować organizacje związkowe, organ nad-
zoru pedagogicznego, rada pedagogiczna po za-
opiniowaniu przez dyrektora szkoły wniosku dla 
nauczycieli, a w przypadku wniosku dla dyrekto-
ra szkoły po zaopiniowaniu przez Zastępcę Bur-
mistrza. 

4. Wnioski naleRy składać w terminie do 30 wrze-
śnia kaRdego roku. 

5. Burmistrz Miasta podejmuje decyzję w sprawie 
przyznania nagród Burmistrza Miasta. 

6. Cauczyciel lub dyrektor, któremu została przy-
znana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

7. Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały. 

R O Z D Z I A Ł   4 

Krzteria przzznawania nagród 

§ 4 

1. Cagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy i przyznawane są nauczy-
cielom za szczególne i wybitne osiągnięcia dy-
daktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

2. Cagroda moRe być przyznana dyrektorom i na-
uczycielom, którzy posiadają wyróRniającą oce-
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nę pracy pedagogicznej i spełniają co najmniej 5 
z kryteriów, o których mowa w ust. 3. 

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania 
nagród: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-

wychowawczej: 
a) osiąga wyRsze niR średnia w wojewódz-

twie wyniki nauczania potwierdzone w 
sprawdzianach i egzaminach przeprowa-
dzanych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w za-
kresie wdraRania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania i 
wdraRania z sukcesem nowatorskich lub 
autorskich programów podnoszących po-
ziom nauczania, 

c) osiąga sukcesy wychowawcze i wysokie 
wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwali-
fikowaniem się uczniów do udziału w za-
wodach, konkursach, turniejach, przeglą-
dach i festiwalach o zasięgu co najmniej 
powiatowym, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w 
pracy z uczniami zdolnymi, uczniami ma-
jącymi trudności w nauce lub stwarzają-
cymi problemy wychowawcze, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne i środowiskowe, 

f) organizuje dla uczniów imprezy kulturalne, 
sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

g) sprawuje opiekę nad organizacjami działa-
jącymi w szkole i osiąga wymierne efekty 
działania tych organizacji, 

h) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i do-
świadczeniami z pracy dydaktyczno-
wychowawczej z innymi nauczycielami, 

i) posiada publikacje z zakresu pracy dydak-
tycznej, wychowawczej zamieszczone w 
prasie oświatowej lub na stronach interne-
towych, ogólnych lub szkoły, 

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
a) organizuje działania zapewniające szcze-

gólną opiekę i pomoc uczniom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej lub Ryciowej, 
pochodzącym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych, 

b) prowadzi skuteczną działalność mającą na 
celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 
patologii wśród dzieci i młodzieRy, ze 
szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu, 
narkomanii i nikotynizmu, 

c) podejmuje zadania rozwijające umiejętno-
ści wychowawcze rodziców i nauczycieli 

oraz wspiera ich w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych, 

d) podejmuje działania interwencyjne lub me-
diacyjne w sytuacjach kryzysowych i kon-
fliktowych, 

e) organizuje współpracę szkoły z jednost-
kami odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo, ochronę zdrowia, profilaktykę i 
rozwój psychologiczno-pedagogiczny 
ucznia i jego rodziny, 

f) organizuje udział rodziców w Ryciu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z ro-
dzicami, 

g) efektywnie pełni róRne role społeczne na 
rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

3) w zakresie innych zadań statutowych szkoły: 
a) uczestniczy w zorganizowanych formach 

dokształcania i doskonalenia zawodowe-
go, 

b) pozyskuje dodatkowe środki finansowe i 
materialne na rzecz szkoły lub klasy, 

c) promuje szkołę za zewnątrz poprzez udział 
w róRnych organizacjach, stowarzysze-
niach, instytucjach, 

d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujących pracę 
w zawodzie, 

e) wzorowo organizuje pracę i wypełnia ad-
ministracyjną i gospodarczą funkcję szko-
ły. 

§ 5 

nraci moc uchwała nr VII/35/2003 Rady Miejskiej 
w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 7 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
JAN CHMURA
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Zaoącznik nr 1 do uchwaoz Radz Miejskiej 
w Mouszzcz nr XXIV/149/2009 z dnia  
23 lutego 2009 r. (poz. 1126) 

 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Cr 54 –  6671  – Roz. 1127 

1127 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ MURY 
NR 337/XLIV/2009 

z dnia 27 stycznia 2009 r. 

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Czpriana Kamila Norwida w Jeleniej 
Mórze 

 Ca podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 
z roku 2001 Dz. U. Cr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 
2001 Dz. U. Cr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

neatrowi im. typriana wamila Corwida w Jeleniej 
Górze nadaje się statut stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rrezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 3 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Rublicznej oraz wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i neatru im. typriana wami-
la Corwida w Jeleniej Górze. 

§ 4 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
HUBERT PAPAJ

 
 
 
 

Zaoącznik do uchwaoz Radz Miejskiej Jeleniej 
Mórz nr 337/XLIV/2009 z dnia 27 stzcznia 
2009 r. (poz. 1127) 

 
 

STATUT TEATRU IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ MURZE 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. neatr im. typriana wamila Corwida w Jeleniej 
Górze zwany dalej neatrem jest samorządową 
instytucją kultury Miasta Jelenia Góra (Organiza-
tor), kontynuującą działalność teatru utworzone-
go na mocy dokumentu Rełnomocnika Rządu RR 
na miasto Jelenia Góra L. 135/7/45 z dnia 18 
lipca 1945 roku. 

2. neatr działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej (tekst jednolity z roku 2001, Cr 13, 
poz. 123 ze zm.), 

2) mniejszego Statutu. 

§ 2 

1. nerenem działania neatru jest miasto Jelenia 
Góra. 

2. neatr moRe prowadzić działalność na terenie 
całego kraju oraz nawiązywać kontakty w ra-

mach współpracy i wymiany doświadczeń z te-
atrami za granicą. 

3. neatr posiada osobowość prawną i jest wpisany 
do Rejestru Instytucji wultury prowadzonego 
przez Organizatora. 

§ 3 

Siedzibą neatru jest miasto Jelenia Góra. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Cele i zadania 

§ 4 

1. telem działalności neatru jest tworzenie i upo-
wszechnianie dorobku polskiej i światowej kultu-
ry teatralnej poprzez realizację przedstawień te-
atralnych oraz krzewienie wartości artystycz-
nych i estetycznych. 

2. Do zadań neatru naleRy w szczególności: 
1) przygotowanie i wystawianie przedstawień 

teatralnych, 
2) organizacja festiwali, warsztatów, sesji oraz 

innych usług kulturalnych, 
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3) stała współpraca ze społecznymi ruchami kul-
turalnymi w kraju i za granicą, edukacja kul-
turalna i wychowanie przez sztukę. 

§ 5 

neatr moRe prowadzić działalność gospodarczą 
według ogólnych zasad określonych odrębnymi 
przepisami. Dochód z działalności gospodarczej 
przeznacza się na realizację zadań statutowych. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6 

1. Dyrektor zarządza neatrem i reprezentuje go na 
zewnątrz. 

2. Dyrektora, w drodze konkursu, powołuje i odwo-
łuje Rrezydent Miasta Jeleniej Góry na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

3. Wybrana w konkursie osoba obejmuje funkcję 
Dyrektora Caczelnego i Artystycznego neatru. 

§ 7 

1. Organem doradczym Dyrektora neatru jest Rada 
Artystyczno-Rrogramowa (Rada). nryb powoła-
nia Rady oraz zakres jej kompetencji określa re-
gulamin. 

2. Rrezydent Miasta Jeleniej Góry oraz Rada Miej-
ska Jeleniej Góry mają prawo udziału w Radzie 
poprzez swoich przedstawicieli. 

§ 8 

Do obowiązków Dyrektora neatru naleRy w szcze-
gólności: 
1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyj-

nych, administracyjnych i gospodarczych, 
2) kształtowanie programu artystycznego, 
3) przedstawianie merytorycznym komisjom Rady 

Miejskiej oraz Rrezydentowi Miasta Jeleniej Góry 
projektów rocznych planów artystycznych, rze-
czowych i finansowych, sprawozdań oraz wnio-
sków dotyczących neatru, 

4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych wiąRących 
wszystkie komórki organizacyjne oraz ustalanie 

regulaminów normujących wewnętrzną strukturę 
i działalność neatru, 

5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posia-
danymi środkami finansowymi i materialnymi, 

6) współpraca z zespołami artystycznymi oraz 
twórcami spoza neatru, 

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł fi-
nansowania działalności statutowej neatru. 

§ 9 

Organizację wewnętrzną neatru określa regulamin 
organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasię-
gnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających 
w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń 
twórców. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Mospodarka finansowa 

§ 10 

neatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej. 

§ 11 

neatr samodzielnie gospodaruje przydzieloną i naby-
tą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną go-
spodarkę w ramach posiadanych środków, kierując 
się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

§ 12 

Rodstawą gospodarki finansowej neatru jest plan 
działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrekto-
ra, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

Wszelkie zmiany w Statucie neatru następują w 
trybie właściwym dla jego nadania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Cr 54 –  6673  – Roz. 1128 

1128 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ MURY 
NR 338/XLIV/2009 

z dnia 27 stycznia 2009 r. 

w sprawie nadania statutu Zdrojowemu Teatrowi Animacji w Jeleniej Mórze 

 Ca podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 
roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 
z roku 2001 Dz. U. Cr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 
2001 Dz. U. Cr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zdrojowemu neatrowi Animacji w Jeleniej Górze 
nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rrezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 3 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Rublicznej oraz wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta i Zdrojowego neatru Ani-
macji w Jeleniej Górze. 

§ 4 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIEJSwIEJ 

 
HUBERT PAPAJ

 
 

Zaoącznik do uchwaoz Radz Miejskiej Jeleniej 
Mórz nr 338/XLIV/2009 z dnia 27 stzcznia 
2009 r. (poz. 1128) 

 
 
 

STATUT ZDROJOWEMO TEATRU ANIMACJI W JELENIEJ MURZE 

 

R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zdrojowy neatr Animacji w Jeleniej Górze zwa-
ny dalej neatrem Animacji jest samorządową in-
stytucją kultury Miasta Jelenia Góra (Organiza-
tor), kontynuującą działalność teatru utworzone-
go na mocy Zarządzenia nr 6/81 Wojewody Je-
leniogórskiego z dnia 12 lutego 1981 roku w 
sprawie powołania terenowych przedsiębiorstw 
państwowych pod nazwą neatr Animacji w Je-
leniej Górze. 

2. neatr Animacji działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej (tekst jednolity z roku 2001, Cr 13, 
poz. 123 ze zm.), 

2) niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. nerenem działania neatru Animacji jest miasto 
Jelenia Góra. 

2. neatr Animacji moRe prowadzić działalność na 
terenie całego kraju oraz nawiązywać kontakty 
w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z 
teatrami za granicą. 

3. neatr Animacji posiada osobowość prawną i jest 
wpisany do Rejestru Instytucji wultury prowa-
dzonego przez Organizatora pod numerem 
13/02. 

§ 3 

Siedzibą neatru Animacji jest miasto Jelenia Góra. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Cele i zadania 

§ 4 

Rodstawowym celem działalności neatru Animacji 
jest tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej 
poprzez przygotowanie i wystawianie przedstawień 
teatralnych, przede wszystkim dla dzieci i młodzie-
Ry, a takRe: 
1) prowadzenie róRnorodnych form edukacji kultu-

ralnej i wychowania przez sztukę, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci i młodzieRy, 
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2) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i 
związkami twórczymi oraz twórcami indywidu-
alnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej, 

3) organizacja imprez kulturalnych i artystycznych 
o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym, 

4) prowadzenie impresariatu artystycznego w celu 
wzbogacenia oferty kulturalnej uzdrowiska tie-
plice. 

§ 5 

neatr Animacji moRe prowadzić działalność gospo-
darczą według ogólnych zasad określonych odręb-
nymi przepisami. Dochód z działalności gospodar-
czej przeznacza się na realizację zadań statuto-
wych. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6 

1. Dyrektor zarządza neatrem Animacji i reprezen-
tuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora, w drodze konkursu, powołuje i odwo-
łuje Rrezydent Miasta Jeleniej Góry na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

3. Wybrana w konkursie osoba obejmuje funkcję 
Dyrektora Caczelnego i Artystycznego neatru. 

§ 7 

1. Organem doradczym Dyrektora neatru Animacji 
jest Rada Artystyczno-Rrogramowa (Rada). nryb 
powołania Rady oraz zakres jej kompetencji 
określa regulamin. 

2. Rrezydent Miasta Jeleniej Góry oraz Rada Miej-
ska Jeleniej Góry mają prawo udziału w Radzie 
poprzez swoich przedstawicieli. 

§ 8 

Do obowiązków Dyrektora neatru Animacji naleRy 
w szczególności: 
1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyj-

nych, administracyjnych i gospodarczych, 
2) kształtowanie programu artystycznego, 
3) przedstawianie merytorycznym komisjom Rady 

Miejskiej oraz Rrezydentowi Miasta Jeleniej Góry 
projektów rocznych planów artystycznych, rze-
czowych i finansowych, sprawozdań oraz wnio-
sków dotyczących neatru Animacji, 

4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych wiąRących 
wszystkie komórki organizacyjne oraz ustalanie 
regulaminów normujących wewnętrzną strukturę 
i działalność neatru Animacji, 

5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posia-
danymi środkami finansowymi i materialnymi, 

6) współdziałanie z zespołem artystycznym oraz 
twórcami spoza neatru Animacji, 

7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł fi-
nansowania działalności statutowej neatru Ani-
macji. 

§ 9 

Organizację wewnętrzną neatru Animacji określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, 
po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii dzia-
łających w niej organizacji związkowych i stowa-
rzyszeń twórców. 

R O Z D Z I A Ł  IV 

Mospodarka finansowa 

§ 10 

neatr Animacji prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 11 

neatr Animacji samodzielnie gospodaruje przydzie-
loną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samo-
dzielną gospodarkę w ramach posiadanych środ-
ków, kierując się zasadami efektywności ich wyko-
rzystania. 

§ 12 

Rodstawą gospodarki finansowej neatru Animacji 
jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez 
Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Orga-
nizatora. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

Wszelkie zmiany w Statucie neatru Animacji nastę-
pują w trybie właściwym dla jego nadania. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEMNICY 
NR XXXV/307/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wzsokośW dodatków i innzch skoadni-
ków wznagrodzenia nauczzcieli oraz szczegóoowzch warunków 
                                         ich przzznawania 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 62, poz. 558, Cr 113, poz. 984, Cr 153, poz. 1271 
i Cr 214, poz. 1806, z 2003 r. Cr 80, poz. 717 i Cr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, Cr 116, poz. 1203 i Cr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Cr 172, poz. 1441 i Cr 175, poz. 1457, z 2006 r. Cr 17, 
poz. 128, Cr 181, poz. 1337, z 2007 r. Cr 48, poz. 327, Cr 138, 
poz. 974 i Cr 173, poz. 1218, z 2008 r. Cr 180, poz. 1111 i Cr 223, 
poz. 1458), art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1592, z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 62, poz. 558, Cr 113, poz. 984, Cr 153, poz. 1271, 
Cr 200, poz. 1688 i Cr 214, poz. 1806, z 2003 r. Cr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, z 2007 r. Cr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 
Cr 180, poz. 1111 i Cr 223, poz. 1458), art. 30 ust. 6 w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – warta Cauczyciela (Dz. 
U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674, Cr 170, poz. 1218 i Cr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Cr 17, poz. 95, Cr 80, poz. 542, Cr 102, poz. 689, Cr 158, poz. 
1103, Cr 176, poz. 1238, Cr 191, poz. 1369 i Cr 247, poz. 1821, z 2008 
r. Cr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Cr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szko-
łach prowadzonych przez Miasto Legnicę: 
1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich 
przyznawania, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z 
wyłączeniem świadczeń z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, 

4) wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego 
dla niektórych nauczycieli. 

Dodatek motzwaczjnz 

§ 2 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, a zwłaszcza: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich moRliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w olimpia-
dach, konkursach, zawodach itp., 

2) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiąz-
kowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol-

nych, w tym uwzględniających potrzeby 
uczniów, 

3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 
szczególnie uzdolnionego oraz mającego pro-
blemy w nauce, 

4) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych poprzez kształtowanie u 
uczniów postaw odpowiedzialności za własną 
edukację, planowania własnej przyszłości, 
pracy nad sobą oraz właściwych postaw mo-
ralnych i społecznych, we współpracy z ro-
dzicami, 

5) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologii i 
uzaleRnieniom, 

6) aktywne i efektywne działania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc, 

7) zaangaRowanie w realizację czynności i zadań 
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 warty 
Cauczyciela, a w szczególności: 
a) twórczy udział w organizowaniu imprez i 

uroczystości szkolnych, środowiskowych, 
b) aktywny udział w pracach komisji przed-

miotowych i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleReńskich lub innych 
form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
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wego nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych, 

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

8) udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ-
rych mowa w przepisach w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych, 

9) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują w szczególności następu-
jące kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów pu-

blicznych w oparciu o posiadane środki fi-
nansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudRetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkoły, 

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

2) sprawność organizacyjna 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) jakość prowadzonej polityki kadrowej, 
d) tworzenie właściwej atmosfery pracy i 

społecznie akceptowanych relacji między-
ludzkich pomiędzy dyrektorem a nauczy-
cielami i innymi pracownikami, 

e) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
samokształceniowych, 

f) współpraca z placówkami doskonalenia 
nauczycieli, 

g) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły; 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, 

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

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskich, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz 
innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły 
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych za-
pobiegających zagroReniom społecznym, 

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

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

f) konstruktywna współpraca z radą rodzi-
ców lub szkoły i samorządem uczniow-
skim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niR trzy miesiące i nie 
dłuRszy niR jeden rok. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala 
dyrektor szkoły kwotowo – w wysokości do 
30% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół 
ustala Rrezydent Miasta kwotowo – w wysoko-
ści do 50% otrzymywanego przez dyrektora 
wynagrodzenia zasadniczego. 

6. Rrawo do dodatku motywacyjnego nabywa na-
uczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, z dniem powierzenia tego stanowiska. 

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

8. Cauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 
18 i 19 warty Cauczyciela dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrek-
tora szkoły, w której nauczyciel był poprzednio 
zatrudniony. 

Dodatek funkczjnz 

§ 3 

1. Ustala się miesięczne stawki dodatków funkcyj-
nych: 
1) dyrektorom szkół w wysokości od 40% do 

90%, 
2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzia-

nym w statucie szkoły i uwzględnionym w 
zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym szko-
ły od 10% do 45%, 

3) nauczycielom-wychowawcom klas lub od-
działów i grup przedszkolnych w wysokości 
7%, za wyjątkiem nauczycieli – wychowaw-
ców w gimnazjach, którym ustala się 8%, 

4) nauczycielom-opiekunom staRu w wysokości 
4%, 

5) nauczycielom-doradcom metodycznym w 
wysokości od 10% do 30% 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staRy-
sty z tytułem zawodowym magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych w 
ust. 1 ustala kwotowo – dla dyrektorów Rrezy-
dent Miasta, a dla pozostałych nauczycieli dy-
rektor szkoły, uwzględniając odpowiednio m.in. 
wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, zło-
Roność zadań wynikających z funkcji. 

3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna staRu przysłu-
guje za kaRdą osobę odbywającą staR, a dla wy-
chowawcy za kaRdą klasę lub oddział. W przed-
szkolu przysługuje jeden dodatek niezaleRnie od 
liczby grup, w których prowadzi się zajęcia. 
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§ 4 

Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 3 ust. 1 
pkt 1 i 2, przysługuje wicedyrektorom i nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie. 

Dodatki za warunki pracz 

§ 5 

1. Wysokość dodatków za warunki pracy uzaleR-
niona jest od: 
1) stopnia trudności i uciąRliwości realizowa-

nych prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w tych 

warunkach. 
2. Dodatki za trudne warunki pracy liczone są od 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staRy-
sty z tytułem zawodowym magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym i wynoszą: 
1) 5% dla nauczycieli: 

a) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych 
– zajęć praktycznych w terenie z zakresu 
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechani-
zacji rolnictwa, 

b) praktycznej nauki zawodu szkół medycz-
nych – zajęć w pomieszczeniach zakładów 
opieki zdrowotnej i jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (Dz. U. Cr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) przeznaczonych dla: noworod-
ków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełno-
sprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i 
dorosłych) upośledzonych umysłowo, psy-
chicznie chorych, przewlekle chorych, z 
uszkodzeniami centralnego i obwodowego 
układu nerwowego, w oddziałach inten-
sywnej opieki medycznej oraz w Rłobkach, 

c) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddzia-
łach) przysposabiających do pracy, 

d) prowadzących badania psychologiczne i 
pedagogiczne, w tym badania logope-
dyczne, udzielających dzieciom i młodzieRy 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym pomocy logopedycznej, pomocy w 
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a 
takRe udzielających rodzicom i nauczycie-
lom pomocy psychologiczno- pedagogicz-
nej związanej z wychowywaniem i kształ-
ceniem dzieci i młodzieRy w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych oraz w 
innych poradniach specjalistycznych, 

2) 7% dla wychowawców świetlic profilaktycz-
no-wychowawczych i terapeutycznych, 

3) 15% dla nauczycieli szkół i przedszkoli spe-
cjalnych, w tym równieR organizowanych w 
zakładach opieki zdrowotnej, nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach 
specjalnych, oraz wychowawców świetlic w 
szkołach specjalnych, nauczycieli prowadzą-
cych indywidualne nauczanie dziecka zakwa-
lifikowanego do kształcenia specjalnego, 

4) 20% dla wychowawców specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli 

prowadzących zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze z dziećmi i młodzieRą upośle-
dzonymi umysłowo w stopniu głębokim, na-
uczycieli szkół specjalnych w pogotowiach 
opiekuńczych, 

5) 30% dla wychowawców pogotowia opie-
kuńczego. 

3. Z tytułu pracy w warunkach uciąRliwych przy-
sługuje odpowiednio dodatek w wysokości usta-
lonej w ust. 2 zwiększony o 10% wynagrodze-
nia zasadniczego nauczyciela staRysty z tytułem 
zawodowym magistra z przygotowaniem peda-
gogicznym. 

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-
ści, jeReli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych wa-
runkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek 
wypłaca się w odpowiedniej części, jeReli na-
uczyciel realizuje w tych warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru lub jeReli jest zatrud-
niony w niepełnym wymiarze zajęć. 

5. Cauczyciele wykonujący zadania doradcy meto-
dycznego, zatrudnieni w szkołach, w których 
przysługuje dodatek za warunki pracy, realizują-
cy obowiązujący ich wymiar godzin w takich 
warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej czę-
ści, w jakiej realizowany przez nich wymiar go-
dzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej 
szkole wymiaru godzin zajęć. 

6. Cauczycielce w ciąRy przeniesionej do pracy 
nieuciąRliwej na podstawie orzeczenia lekarskie-
go, stwierdzającego, Re ze względu na stan cią-
Ry nauczycielka nie powinna wykonywać pracy 
dotychczasowej, dodatek za uciąRliwe warunki 
pracy przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu 
macierzyńskiego, w wysokości średniej mie-
sięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed 
przeniesieniem. 

7. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
warunki pracy i za uciąRliwe warunki pracy, 
przysługuje nauczycielowi prawo do jednego 
wyRszego dodatku. 

8. Wysokości dodatków za warunki pracy ustala 
kwotowo – dla dyrektora Rrezydent Miasta, a 
dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły. 

Wznagrodzenie za godzinz ponadwzmiarowe 
 i godzinz doraźnzch zastępstw 

§ 6 

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

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1, ustala się, mnoRąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar 
zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych 
godzin w ten sposób, Re czas zajęć do 1/2 go-
dziny pomija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy 
się za pełną godzinę. 

Nagrodz ze specjalnego funduszu nagród 

§ 7 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli stanowią 1,1% pla-
nowanego rocznego osobowego funduszu wy-
nagrodzeń, z tym Re: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na 

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

nagrody organu prowadzącego. 
2. Cagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy. wryteria i tryb ich przy-
znawania określa się w odrębnej uchwale. 

WzsokośW stawek wznagrodzenia zasadniczego  
dla niektórzch nauczzcieli 

§ 8 

Cauczycielom posiadającym dyplom ukończenia 
studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium 

technicznego, studium wychowania przedszkolne-
go, studium nauczania początkowego oraz nauczy-
cielom, którzy do dnia 17 maja 2000 r. otrzymali 
zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk prze-
widzianych w programie wyRszych studiów magi-
sterskich lub – po dniu 1 stycznia 1990 r. – wyR-
szego seminarium duchownego, podwyRsza się 
minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego do 
stawek przewidzianych dla nauczycieli legitymują-
cych się dyplomem ukończenia kolegium nauczy-
cielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków 
obcych. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Rrezydentowi 
Miasta. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEMNICY 
NR XXXV/310/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie zmianz nazwz placu i ulicz na terenie miasta Legnicz 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 62, poz. 558, Cr 113, poz. 984, Cr 153, poz. 1271 
i Cr 214, poz. 1806, z 2003 r. Cr 80, poz. 717 i Cr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, Cr 116, poz. 1203 i Cr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Cr 172, poz. 1441 i Cr 175, poz. 1457, z 2006 r. Cr 17, 
poz. 128, Cr 181, poz. 1337, z 2007 r. Cr 48, poz. 327, Cr 138, poz. 974 
i Cr 173, poz. 1218, z 2008 r. Cr 180, poz. 1111 i Cr 223, poz. 1458) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się nazwę części placu połoRonego w gra-
nicach działek oznaczonych numerami geodezyjny-
mi 245/8 i 851/2 obręb Stare Miasto z obecnej 
nazwy Plac Mariacki na Plac Pastora Wolfganga 
Maxa Meisslera – zgodnie z załącznikiem mapo-
wym, stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rrezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Rycie z dniem 1 lipca 2009 r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

WItERRZEWODCItZĄtA  RADY 
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Zaoącznik do uchwaoz Radz Miejskiej Legnicz 
nr XXXV/310/09 z dnia 23 lutego 2009 r. 
(poz. 1130) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR XLVIII/254/2009 

z dnia 13 marca 2009 r. 

w sprawie zasad udzielania Samorządowego Stzpendium Miasta i Mminz 
Ścinawa za szczególne osiągnięcia w naucep sporcie i dziedzinach 
                                            artzstzcznzch 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 62, poz. 558, Cr 113, poz. 984, Cr 214 poz. 1806; 
z 2003 r. Cr 80, poz. 717, Cr 162, poz. 1568; z 2002 r. Cr 153, 
poz. 1271; z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, Cr 116 poz. 1203; z 2002 r. 
Cr 214, poz. 1806; z 2005 r. Cr 172, poz. 1441; z 2006 r. Cr 17, 
poz. 128; z 2005 r. Cr 175, poz. 1457; z 2006 r. Cr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Cr 48, poz. 327, Cr 138, poz. 974, Cr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Cr 180, poz. 1111), Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasady udzielania uczniom Samorządo-
wego  Stypendium Miasta i Gminy Ścinawa za 
szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzi-
nach artystycznych, które  określone są w Regula-
minie przyznawania Samorządowego Stypendium 
Miasta i Gminy Ścinawa za szczególne osiągnięcia 
w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych sta-
nowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 3 

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

RRZEWODCItZĄtY RADY 
 

JAN TOMASZ KOTAPKA

 
 
 

Zaoącznik do uchwaoz Radz Miejskiej  
w Ścinawie nr XLVIII /254/2009 z dnia  
13 marca 2009 r. (poz. 1131) 

 
 
Regulamin przzznawania Samorządowego Stzpendium  Miasta i Mminz Ścinawa za szczególne osiągnięcia 

w naucep sporcie i dziedzinach artzstzcznzch. 

§ 1 

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, 
sporcie oraz dziedzinach artystycznych mogą 
otrzymać uczniowie kl. VI  szkół podstawowych 
oraz gimnazjum dla, których organem prowadzą-
cym jest Miasto i Gminy Ścinawa.  

§ 2 

Stypendium za szczególne osiągnięcia w bieRącym 
roku szkolnym moRe otrzymać: 
1) laureat lub finalista konkursów i olimpiad: 

– przedmiotowych, sportowych i artystycznych 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim  posia-
dający co najmniej dobrą ocenę ze sprawo-
wania. 

2) uczeń osiągający średnią ocen w wyniku klasy-
fikacji końcoworocznej:  
– w szkole podstawowej średnia ocen – mini-

mum 5,5 i wzorową ocenę ze sprawowania, 

– w gimnazjum średnia ocen – minimum 5,5 i 
wzorową ocenę ze sprawowania. 

§ 3 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 
– rodzice, prawni opiekunowie ucznia, dyrekto-

rzy szkół, opiekunowie klubów sportowych i 
kół zainteresowań. 

2. Do wniosku naleRy dołączyć dokumenty po-
twierdzające szczególne osiągnięcia: 
– oryginał świadectwa do wglądu, 
– oryginały dyplomów i innych osiągnięć – do 

wglądu, 
– kserokopie wyRej wymienionych dokumen-

tów. 
3. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Ścinawie – referat ds. oświaty, kultury, sportu  
i turystyki w nieprzekraczalnym terminie do  
14 dni od zakończenia roku szkolnego.  
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§ 4 

Stypendium przyznaje Burmistrz Ścinawy jednora-
zowo po zakończeniu roku szkolnego. 

§ 5 

1. O wysokości i liczbie przyznanych stypendiów 
decyduje ilość złoRonych wniosków, jakość osią-
gnięć uczniów oraz moRliwości finansowe okre-
ślone w budRecie gminy, w dziale 801 Oświata i 
Wychowanie. 

2. Od stanowiska Burmistrza Ścinawy w sprawie 
stypendium nie przysługuje odwołanie.       

§ 6 

Wzór wniosku o przyznanie Samorządowego Sty-
pendium Miasta i Gminy Ścinawa za szczególne 
osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach arty-
stycznych stanowi załącznik do niniejszego regula-
minu.
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Zaoącznik do Regulaminu  
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UCHWAŁA RADY MIASTA I MMINY PRUSICE 
NR XLII/302/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie zmianz Statutu Mminnego Ośrodka Pomocz Spooecznej  
w Prusicach 

 Ca podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Cr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Cr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy Rrusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIV/245/04 Rady Miasta i Gminy 
Rrusice z dnia 28 października 2004 r. w sprawie 
Statutu Gminnego Ośrodka Romocy Społecznej w 
Rrusicach wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

„8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  
Cr 192, poz. 1378 ze zm.), 
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r.  
Cr 14, poz. 92)”; 

2) w § 6 dodaje się 4 i 5 w brzmieniu: 
„4) w zakresie pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów – ustawa o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, 

5) w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnoprawnych.”. 

§ 2 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIASnA I GMICY 

 
ROBERT KAWALEC

 
 

1133 

UCHWAŁA RADY MIASTA I MMINY PRUSICE 
NR XLII/303/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Mminnego Ośrodka 
Pomocz Spooecznej w Prusicach do prowadzenia postępowania woiec 
                                     doużników alimentaczjnzch 

 Ca podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Cr 141, poz. 1591, z późn. zm.) 
w związku z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Cr 192, poz. 1378 z późn. zm.) 
Rada Miasta i Gminy Rrusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. UpowaRnia się kierownika Gminnego Ośrodka 
Romocy Społecznej w Rrusicach do prowadzenia 
całości postępowania wobec dłuRników alimen-
tacyjnych. 

2. UpowaRnienie waRne jest do odwołania. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Rrusice 

§ 3 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIASnA I GMICY 

 
ROBERT KAWALEC 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I MMINY PRUSICE 
NR XLII/309/09 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie zmianz uchwaoz nr XXIV/154/08 Radz Miasta i Mminz Prusice 
z dnia 21 stzcznia 2008 r. w sprawie określenia górnzch stawek opoat 
ponoszonzch przez woaścicieli nieruchomości za usougi w zakresie odiierania 
odpadów komunalnzch oraz opróżnianie ziiorników iezodpozwowzch 
                             i transport nieczzstości ciekozch 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Cr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
3 i 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
 i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Cr 236, poz. 2008), uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIV/154/08 Rady Miasta i Gminy 
w Rrusicach z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz opróRnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto-
ści ciekłych wprowadza się następującą zmianę: 
w § 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 
,,b) ponoszone przez gminę, gminne jednostki orga-
nizacyjne, przedsiębiorców i pozostałe podmioty w 
wysokości 34 zł/m3 netto" 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Rrusice. 

§ 3 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY MIASnA I GMICY 

 
ROBERT KAWALEC

 
 

1135 

UCHWAŁA RADY MMINY CIEPŁOWODY 
NR 141/XXV/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla oiszaru pooożonego w miejscowości Ciepoowodzp gmina Ciepoowodzp 
zmieniającego w części miejscowz plan zagospodarowania przestrzennego 
gminz Ciepoowodz przzjętz uchwaoą nr 175/XXXV/2006 Radz Mminz 
                           Ciepoowodz z dnia 28 marca 2006 r. 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Cr 142, poz.1591 ze zmiana-
mi) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Cr 80, poz.717, z późniejszymi 
zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium 
Uwarunkowań i wierunków Zagospodarowania Rrzestrzennego Gminy tie-
płowody przyjętego uchwałą Rady Gminy tiepłowody nr 140/XXV/08 z dnia 
30 grudnia 2008 r. oraz w związku z uchwałą nr 211/XL/2006 Rady Gminy 
tiepłowody z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoRonego w miejscowości tiepłowody, gmina tiepłowody, zmieniającego 
w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy tiepło-
wody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy tiepłowody z dnia 
28 marca 2006 r., Rada Gminy tiepłowody uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Cr 54 –  6685  – Roz. 1135 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy tiepłowody, obejmujący 
teren zabytkowego zespołu zamkowego z fol-
warkiem w tiepłowodach oraz tereny sąsiadują-
ce z zespołem, zwany dalej planem;  

2. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest 
rysunek planu w skali 1:2000;  

3. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleRą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych; 

4. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

§ 2 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) „przepisach szczególnzch i odręinzch” – 

naleRy przez to rozumieć przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem, wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyj-
nych; 

2) „uchwale” – naleRy przez to rozumieć ni-
niejsza uchwałę; 

3) „linii rozgraniczającej” – naleRy przez to ro-
zumieć linię rozdzielającą tereny o róRnym 
sposobie uRytkowania (funkcji) lub róRnym 
sposobie zagospodarowania terenu; 

4) „nieprzekraczalnej linii zaiudowz” – naleRy 
przez to rozumieć linię ograniczająca obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków; 

5) „oiszarze zaiudowanzm” – naleRy przez to 
rozumieć obszar zajęty przez budynek lub 
budynki, ograniczony zewnętrznym obry-
sem ścian zewnętrznych w rzucie o naj-
większej powierzchni, liczonej w zewnętrz-
nym obrysie ścian zewnętrznych; 

6) „powierzchni użztkowej iudznku” – naleRy 
przez to rozumieć sumę powierzchni liczo-
nych w wewnętrznym obrysie ścian we-
wnętrznych wszystkich pomieszczeń bu-
dynku zgodnych z przeznaczeniem budynku 
i niebędących pomieszczeniami gospodar-
czymi lub technicznymi; 

7) „przeznaczeniu terenu lui oiiektu” – naleRy 
przez to rozumieć kategorie form zagospo-
darowania lub działalności, które jako jedy-
ne są dopuszczone w danym terenie lub 
obiekcie; 

8) „przeznaczeniu podstawowzm” – naleRy 
przez to rozumieć przewaRające lub dominu-
jące przeznaczenie terenu; 

9) „przeznaczeniu uzupeoniajączm” – naleRy 
przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie 
terenu niekolidujące z jego funkcją podsta-
wową i niezmieniające generalnego charak-
teru zagospodarowania terenu oraz warun-

ków środowiska przyrodniczego i kulturo-
wego; 

10) „terenie” lui „terenie jednostki elementar-
nej” – naleRy przez to rozumieć poszczegól-
ne tereny o jednolitym sposobie uRytkowa-
nia i funkcji podstawowej, ograniczone li-
niami rozgraniczającymi oznaczone na ry-
sunku planu kolejnymi symbolami alfanume-
rycznymi; 

11) „urządzeniu infrastrukturz technicznej” – 
naleRy przez to rozumieć zarówno sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, ga-
zowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne, jak 
i obiekty kubaturowe związane z nimi, któ-
rych jednoznacznej lokalizacji nie określa się 
w planie, oraz tereny przeznaczone pod 
drogi publiczne; 

12) „urządzeniu towarzzszączm oiiektowi iu-
dowlanemu” – naleRy przez to rozumieć 
urządzenie techniczne zapewniające moRli-
wość uRytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe, place pod śmietniki; 

13) „drodze wewnętrznej” – naleRy przez to ro-
zumieć drogi niezliczone do Radnej z katego-
rii dróg publicznych. Drogi wewnętrzne mo-
gą zostać zaliczone do dróg publicznych na 
mocy odrębnej uchwały rady gminy; 

14) „wskaźniku zaiudowz dziaoki” – naleRy 
przez to rozumieć wartość stosunku sumy 
powierzchni zabudowy budynków zlokali-
zowanych na działce lub terenie do po-
wierzchni tej działki lub terenu; 

15) „powierzchni terenu iiologicznie czznnej” – 
naleRy przez to rozumieć grunt rodzimy po-
kryty roślinnością oraz wodę powierzch-
niową na działce budowlanej, z takRe 50% 
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietni-
ki na podłoRu zapewniającym ich naturalną 
wegetację, o powierzchni nie mniejszej niR 
10 m2; 

16) „wzsokości iudznku” – naleRy przez to ro-
zumieć wymiar mierzony od poziomu terenu 
przy najniRej połoRonym wejściu do budyn-
ku do najwyRej połoRonej krawędzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dacho-
wych. 

§ 3 

1. Castępujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica terenu opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o róRnym spo-

sobie uRytkowania; 
3) przeznaczenie terenu – symbole identyfiku-

jące teren; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) istniejące budynki do zachowania lub mo-

dernizacji z moRliwością przebudowy; 
7) obiekty wpisane do ewidencji zabytków; 
8) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 
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9) granica zespołu zamkowego wpisanego do 
rejestru zabytków; 

10) granica ochrony konserwatorskiej zespołu 
zamkowego; 

11) stanowiska archeologiczne, wpisane do 
ewidencji, o powierzchni większej niR  
0,5 ha; 

2. Rozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie są obowiązującymi ustaleniami planu, sta-
nowiąc jedynie informację. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem usług, oznaczone sym-
bolem MC/U; 

2) tereny zabudowy usługowej oraz tereny spor-
tu i rekreacji, oznaczone symbolem U/US; 

3) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbo-
lem U/MC; 

4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone sym-
bolem wDW;  

2. Zakazuje się przeznaczania terenów pod funkcje 
inne niR te, które są dla niego ustalone w planie. 

R O Z D Z I A Ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 5 

Ca terenach, dla których dopuszcza się zabudowę 
obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym 
oraz infrastruktury technicznej, o ile nie jest to 
sprzeczne z innymi ustaleniami planu. 

§ 6 

Zaopatrzenie w wodę 

1. Zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci 
wodociągowej zgodnie z warunkami technicz-
nymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sie-
ci wodociągowej; 

2. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów 
bytowych i gospodarczych z istniejących i nowo 
projektowanych studni; 

3. Dopuszcza się sytuowanie obiektów i sieci infra-
struktury wodociągowej na terenach wszystkich 
dróg publicznych i dróg wewnętrznych w obsza-
rze objętym planem; 

4. Dopuszcza się realizację obiektów i sieci infra-
struktury wodociągowej na innych terenach po 
uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości; 

5. Dopuszcza się eksploatację i wykorzystanie wód 
geotermalnych do celów bytowych, gospodar-
czych i komercyjnych. 

§ 7 

Odprowadzanie ścieków i gospodarka odpadami 
staozmi 

1. Do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków byto-
wych do zbiornika bezodpływowego, odpo-

wiadającego wymaganiom § 35 i przy zacho-
waniu odległości określonych w § 36 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie; 

2. Dopuszcza się realizację indywidualnych i gru-
powych oczyszczalni ścieków; 

3. Dopuszcza się sytuowanie sieci kanalizacyjnej 
na terenach dróg publicznych i dróg we-
wnętrznych w obszarze objętym planem; 

4. Dopuszcza się realizację sieci kanalizacyjnej na 
innych terenach po uzyskaniu zgody właścicie-
la nieruchomości; 

5. Cadmiar wód opadowych z dachów i na-
wierzchni utwardzonych naleRy zagospodaro-
wać na terenie nieruchomości lub odprowadzić 
do sieci kanalizacji deszczowej; 

6. Dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w 
szczelnych zbiornikach do wykorzystania na 
cele gospodarcze; 

7. Ca obszarach, gdzie moRe dojść do zanie-
czyszczenia środowiska gruntowo-wodnego 
substancjami ropopochodni i innymi szkodli-
wymi, zanieczyszczenia wód opadowych nale-
Ry neutralizować poprzez zainstalowanie od-
powiednich urządzeń dla separacji substancji 
ropopochodnych; 

8. W przypadku zastosowania powierzchni czę-
ściowo utwardzonych naleRy zabezpieczyć 
środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją 
zanieczyszczeń; 

9. Stałe nieczystości bytowe naleRy gromadzić w 
miejscach do tego przeznaczonych, w sposób 
zapewniający ochronę środowiska i unieszko-
dliwianie wg przyjętego na terenie gminy sys-
temu; 

10. Dla odpadów pochodzących z działalności go-
spodarczej naleRy zapewnić miejsce wydzielo-
ne o ograniczonej dostępności, wyposaRone w 
szczelne zbiorniki przeciwdziałające przedo-
stawaniu się odpadów do gruntu lub do powie-
trza atmosferycznego i unieszkodliwianie przez 
specjalistyczne firmy na podstawie zawartych 
umów. 

§ 8 

Zaopatrzenie w gaz 

1. Dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz 
płynny, odpowiadających wymaganiom określo-
nym w przepisach odrębnych; 

2. Dopuszcza się sytuowanie obiektów i sieci ga-
zowej na terenach wszystkich dróg publicznych i 
dróg wewnętrznych w obszarze objętym pla-
nem; 

3. Dopuszcza się realizację sieci gazowej na innych 
terenach po uzyskaniu zgody właściciela nieru-
chomości. 

§ 9 

Zaopatrzenie w energie elektrzczną 

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną naleRy za-
pewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej; 
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2. Dopuszcza się realizację obiektów i sieci infra-
struktury elektroenergetycznej na terenach 
wszystkich dróg publicznych i dróg wewnętrz-
nych w obszarze objętym planem; 

3. Dopuszcza się realizację obiektów i sieci infra-
struktury elektroenergetycznej na innych tere-
nach po uzyskaniu zgody właściciela nierucho-
mości; 

4. Ca terenach zabudowanych lub przeznaczonych 
pod zabudowę zakazuje się napowietrznych linii 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia; 

5. Dopuszcza się skablowanie istniejących sieci 
niskiego i średniego napięcia. 

§ 10 

Zaopatrzenie w ciepoo 

1. Gospodarka cieplna związana z mieszkalnictwem 
oraz działalnością usługową powinna być roz-
wiązana zgodnie z projektem załoReń do planu 
zaopatrzenia w ciepło gminy tiepłowody;  

2. W przypadku nowo projektowanych indywidual-
nych kotłowni naleRy uRyć jako czynnika 
grzewczego systemów spełniających rygory 
przepisów o ochronie środowiska. 

§ 11 

SieW telekomunikaczjna 

1. Dopuszcza się sytuowanie obiektów i sieci infra-
struktury telekomunikacyjnej na terenach 
wszystkich dróg publicznych i dróg wewnętrz-
nych w obszarze objętym planem; 

2. Dopuszcza się realizację obiektów i sieci infra-
struktury telekomunikacyjnej na innych terenach 
po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości; 

3. Zakazuje się napowietrznych linii telefonicznych. 

§ 12 

Zasadz modernizacjip roziudowz i iudowz  
szstemów komunikacji 

1. Ustala się zakaz wydzielania działek przeznaczo-
nych pod zabudowę bez dostępu do drogi pu-
blicznej lub wewnętrznej, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wydzielenie działki słuRy powiększeniu 
działki mającej dostęp do drogi publicznej; 

2. Dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-
nych dróg lub rozbudowy dróg istniejących w 
zakresie realizacji poszczególnych odcinków 
dróg oraz ich parametrów; 

3. Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyRo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni, nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi; 

4. Ca terenie wszystkich jednostek elementarnych 
dopuszcza się realizację utwardzonych dojazdów 
do budynków, chodników i ścieRek rowerowych. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Ustalenia szczegóoowe 

§ 13 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej, ozna-
czony symbolem 1U/MN. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się 
następujące przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: zabudowa usługowa, w tym 

usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej 
oraz budynki zamieszkania zbiorowego;  

2) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna, obiekty sportu i 
rekreacji, parkingi, zieleń towarzysząca, drogi 
wewnętrzne, obiekty gospodarcze; 

3. Ca terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1U/MN obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakazuje się przedsięwzięć, których działal-
ność będzie powodować przekroczenie do-
puszczalnych poziomów zanieczyszczeń i 
hałasu poza granicami nieruchomości inwe-
stora; 

2) zakazuje się przedsięwzięć mogących po-
wodować znaczne zanieczyszczenie ele-
mentów przyrodniczych albo środowiska ja-
ko całości; 

3) zabudowę i zagospodarowanie terenu nale-
Ry realizować w oparciu o spójną koncepcję 
zagospodarowania całej jednostki elemen-
tarnej; 

4) liczba kondygnacji naziemnych w budyn-
kach nie moRe być większa niR cztery, z za-
strzeReniem, Re czwarta kondygnacja moRe 
być realizowana wyłącznie jako poddasze 
uRytkowe w stromym dachu; 

5) wysokość budynków nie moRe być większa 
niR 15 metrów; 

6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych; 

7) ustala się obowiązek realizacji budynków 
usługowych i mieszkalnych z dwuspado-
wym dachem, o nachyleniu połaci nie 
mniejszym niR 35º; 

8) pokrycie dachów ustala się z dachówki ce-
ramicznej lub materiału dachówkopodobne-
go w odcieniach czerwieni, brązu i czerni; 

9) dopuszcza się realizację obiektów małej ar-
chitektury; 

10) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowych; 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się 
jak na załączniku nr 1 do uchwały; 

12) ustala się, Re wskaźnik zabudowy terenu 
wydzielonej działki nie moRe być większy 
niR 0,3; 

13) ustala się, Re udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w powierzchni terenu wy-
dzielonej działki nie moRe być mniejszy niR 
0,4; 

14) teren jednostki elementarnej nie leRy w stre-
fie zainteresowania słuRb konserwatorskich 
i archeologicznych i nie jest obwarowany 
Radnymi dodatkowymi warunkami, wynika-
jącymi z potrzeby objęcia ochroną; 

15) na terenie nie występują zabytki nierucho-
me wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani teR figurujące w wykazie za-
bytków; 

16) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegają 
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ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia 
właściwym słuRbom konserwatorskim. 

17) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 
nie moRe być mniejsza niR: 
a) 1000 m2 w przypadku zabudowy usłu-

gowej; 
b) 1500 m2 w przypadku zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej; 
c) 2000 m2 w przypadku zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej; 
18) dopuszcza się realizację wjazdu i wyjazdu z 

drogi zbiorczej sąsiadującej od północnej 
strony z terenem jednostki elementarnej; 

19) dopuszcza się realizację obiektów związa-
nych z obsługą komunikacji, w tym lądo-
wisk dla helikopterów; 

20) na terenie kaRdej wydzielonej działki naleRy 
zapewnić, co najmniej: 
a) jedno miejsce postojowe na kaRde 100 

m2 powierzchni uRytkowej zabudowy 
usługowej; 

b) jedno miejsce na jeden lokal mieszkalny; 
c) dwa miejsca postojowe na kaRdy jedno-

rodzinny budynek mieszkalny. 

§ 14 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oraz 
tereny sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 
2U/US. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: obiekty usługowe i lokale 

mieszkalne w ramach istniejącej i historycznej 
zabudowy, w tym usługi ochrony zdrowia i 
opieki społecznej oraz budynki zamieszkania 
zbiorowego, obiekty sportu i rekreacji, zieleń 
urządzona; 

2) uzupełniające: budynki stanowiące zaplecze 
obiektów sportu i rekreacji, parkingi, drogi 
wewnętrzne, obiekty gospodarcze; 

3. Ca terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2U/US obowiązują następujące ustalenia: 

1) zakazuje się przedsięwzięć, których działal-
ność będzie powodować przekroczenie do-
puszczalnych poziomów zanieczyszczeń i 
hałasu poza granicami nieruchomości inwe-
stora; 

2) zakazuje się przedsięwzięć mogących po-
wodować znaczne zanieczyszczenie ele-
mentów przyrodniczych albo środowiska ja-
ko całości; 

3) w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków 
dopuszcza się realizację budynków o po-
wierzchni nie większej niR 100 m2 kaRdy, 
stanowiących zaplecze obiektów sportu i 
rekreacji; 

4) zabudowę i zagospodarowanie terenu nale-
Ry realizować w oparciu o spójną koncepcję 
zagospodarowania całej jednostki elemen-
tarnej, uzgodnioną z wojewódzkim konser-
watorem zabytków; 

5) wysokość nowo realizowanych budynków 
nie moRe być większa niR 5 metrów; 

6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych; 

7) w nowo realizowanych budynkach ustala 
się obowiązek realizacji budynków z dwu-
spadowym dachem, o nachyleniu połaci od 
35º do 50º; 

8) pokrycie dachów ustala się z dachówki ce-
ramicznej w odcieniach czerwieni, brązu  
i czerni; 

9) dopuszcza się realizację obiektów małej ar-
chitektury; 

10) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie 
istniejącego zbiornika wodnego – fosy oraz 
realizację kładek łączących brzegi fosy; 

11) zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowych; 

12) na terenie jednostki elementarnej zlokalizo-
wany jest obiekt wpisany do rejestru zabyt-
ków Dolnośląskiego Wojewódzkiego won-
serwatora Zabytków (zamek obronny – nr 
rej. 719) – działania inwestycyjne dotyczą-
ce przebudowy, rozbudowy, powinny być 
konsultowane i opiniowane przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków; 

13) ustala się ochronę konserwatorską obiek-
tów wpisanych do ewidencji zabytków, dla 
których obowiązują następujące ustalenia; 
a) ustala się obowiązek uzgadniania z wo-

jewódzkim konserwatorem zabytków 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, a 
takRe wymiany zabudowy;  

b) obowiązuje nakaz zachowania zabudowy 
istniejącej z dopuszczeniem jej wymiany 
ze względu na zły stan techniczny; 

c) obowiązuje zasada  zachowania budynku 
w zakresie bryły, formy, pierwotnego 
pokrycia dachu  i układu elewacji; 

d) obowiązuje zakaz zmiany wyglądu w 
sposób niezgodny ze stylem obiektu w 
zakresie stosowanych materiałów ze-
wnętrznych; 

e) przy remoncie elewacji nakazuje się za-
chowanie podziałów oraz detalu, przy 
jednoczesnym dąReniu do odtworzenia 
historycznego detalu; 

f) przy wymianie stolarki drzwiowej  
i okiennej zewnętrznej nakazuje się za-
chowanie historycznej formy oraz po-
działów; 

g) przy wymianie pokrycia dachu  nakazuje 
się nawiązanie do pierwotnego rodzaju 
pokrycia w zakresie formy i materiału; 

h) w przypadku wymiany zabudowy ustala 
się obowiązek nawiązania nową zabu-
dową do ogólnych gabarytów i kształ-
tów bryły wymienianej na nową z zale-
ceniem zachowania charakteru pokrycia 
dachu. 

14) w uzasadnionych przypadkach po uzgod-
nieniu z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków dopuszcza się odstępstwa od usta-
leń wymienionych w ust. 3 pkt 13; 

15) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 
zespołu zamkowego z folwarkiem wpisane-
go do rejestru zabytków, w granicach której 
obowiązują następujące ustalenia: 
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a) obowiązuje zasada zachowania i rewalo-
ryzacji historycznego układu przestrzen-
nego z dopuszczeniem lokalizacji nowej 
zabudowy, przy zachowaniu zasady na-
wiązania do linii zabudowy, gabarytów i 
bryły obiektów historycznych; 

b) działania inwestycyjne dotyczące prze-
budowy, rozbudowy i remontu obiektów 
zespołu zamkowego wpisanego do reje-
stru zabytków nieruchomych  muszą być 
konsultowane i uzgadniane z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków; 

16) na terenie jednostki elementarnej ustala się 
sferę obserwacji archeologicznej, gdzie 
wprowadza się obowiązek uzgodnienia z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
ustalającym warunki nadzoru archeologicz-
nego, wszelkich inwestycji budowlanych, a 
takRe prac ziemnych, w tym melioracyjnych 
oraz związanych z infrastrukturą tech-
niczną; 

17) ustala się, Re wskaźnik zabudowy terenu 
nie moRe być większy niR 0,2; 

18) ustala się, Re udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w powierzchni terenu nie 
moRe być mniejszy niR 0,5; 

19) dopuszcza się realizację obiektów związa-
nych z obsługą komunikacji, w tym lądo-
wisk dla helikopterów; 

20) na terenie naleRy zapewnić, co najmniej 
jedno miejsce postojowe na kaRde 100 m2 
powierzchni uRytkowej zabudowy usługo-
wej. 

§ 15 

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczo-
ny symbolem 3MN/U. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
następujące przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniające: zabudowa usługowa wbudo-

wana lub wolno stojąca; 
3. Ca terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 3MN/U obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakazuje się inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których usta-
lono obowiązek sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko; 

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę ist-
niejących budynków do zachowania zgodnie 
z warunkami ustalonymi dla niniejszej jed-
nostki elementarnej;   

3) wielkość hodowli na terenie jednostki, wyra-
Rona w duRych jednostkach przeliczeniowych 
(DJR) nie moRe przekroczyć 5 DJR; 

4) dopuszcza się lokalizację garaRy i budynków 
gospodarczych; 

5) zakazuje się realizacji budynków słuRących 
hodowli trzody chlewnej lub bydła; 

6) liczba kondygnacji naziemnych w budynkach 
nie moRe być większa niR dwie, z zastrzeRe-
niem, Re druga kondygnacja moRe być reali-

zowana wyłącznie jako poddasze uRytkowe 
w stromym dachu; 

7) wysokość budynków nie moRe być większa 
niR 9 metrów; 

8) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych; 

9) ustala się obowiązek realizacji budynków z 
dwuspadowym dachem, o nachyleniu połaci 
od 35º do 50º; 

10) pokrycie dachów ustala się z dachówki ce-
ramicznej w odcieniach czerwieni, brązu i 
czerni; 

11) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury; 

12) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych; 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak 
na załączniku graficznym nr 1 do uchwały; 

14) zakazuje się wtórnych podziałów nierucho-
mości; 

15) teren jednostki elementarnej znajduje się w 
strefie ochrony konserwatorskiej obejmującej 
wpisany do rejestru zabytków zespół zam-
kowy z folwarkiem, w granicach którego 
obowiązują następujące ustalenia: 

a) obowiązuje zasada zachowania i rewalory-
zacji historycznego układu przestrzennego z 
dopuszczeniem lokalizacji nowej zabudowy, 
przy zachowaniu zasady nawiązania do linii 
zabudowy, gabarytów i bryły obiektów hi-
storycznych; 

b) działania inwestycyjne dotyczące przebu-
dowy, rozbudowy i remontu obiektów ze-
społu zamkowego wpisanego do rejestru 
zabytków nieruchomych  muszą być kon-
sultowane i uzgadniane z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków; 

16) na terenie jednostki elementarnej ustala się 
sferę obserwacji archeologicznej, gdzie wpro-
wadza się obowiązek uzgodnienia z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, ustalają-
cym warunki nadzoru archeologicznego, 
wszelkich inwestycji budowlanych, a takRe 
prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz 
związanych z infrastrukturą techniczną; 

17) ustala się, Re wskaźnik zabudowy terenu nie 
moRe być większy niR 0,3; 

18) ustala się, Re udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej w powierzchni terenu nie mo-
Re być mniejszy niR 0,5; 

19) na terenie działki, naleRy zapewnić, co naj-
mniej dwa stałe miejsce postojowe, a w przy-
padku lokalizacji lokalu usługowego dodat-
kowo jedno miejsce postojowe na kaRde 
100m2 powierzchni usługowej. 

§ 16 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej, ozna-
czony symbolem 4U/MN. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się 
następujące przeznaczenia terenu: 
1) podstawowe: zabudowa usługowa, w tym 

usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej 
oraz budynki zamieszkania zbiorowego;  
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2) uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna, obiekty sportu i 
rekreacji, parkingi, zieleń towarzysząca, drogi 
wewnętrzne, obiekty gospodarcze i garaRo-
we; 

3. Ca terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4U/MN obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakazuje się przedsięwzięć, których działal-

ność będzie powodować przekroczenie do-
puszczalnych poziomów zanieczyszczeń i ha-
łasu poza granicami nieruchomości inwesto-
ra; 

2) zakazuje się przedsięwzięć mogących powo-
dować znaczne zanieczyszczenie elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości; 

3) zabudowę i zagospodarowanie terenu naleRy 
realizować w oparciu o spójną koncepcję za-
gospodarowania całej jednostki elementarnej, 
uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków; 

4) liczba kondygnacji naziemnych w budynkach 
nie moRe być większa niR trzy, z zastrzeRe-
niem, Re trzecia kondygnacja moRe być reali-
zowana wyłącznie jako poddasze uRytkowe 
w stromym dachu; 

5) wysokość budynków nie moRe być większa 
niR 12 metrów; 

6) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych; 

7) ustala się obowiązek realizacji budynków z 
dwuspadowym dachem, o nachyleniu połaci 
od 35º do 50º; 

8) pokrycie dachów ustala się z dachówki ce-
ramicznej w odcieniach czerwieni, brązu i 
czerni; 

9) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury; 

10) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych; 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak 
na załączniku nr 1 do uchwały; 

12) poza obszarem wyznaczonym przez nieprze-
kraczalne linie zabudowy dopuszcza się roz-
budowę istniejących obiektów po uzyskaniu 
zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. 

13) ustala się ochronę konserwatorską obiektów 
wpisanych do ewidencji zabytków, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia; 
a) ustala się obowiązek uzgadniania z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy, a takRe 
wymiany zabudowy;  

b) obowiązuje nakaz zachowania zabudowy 
istniejącej z dopuszczeniem jej wymiany 
ze względu na zły stan techniczny; 

c) obowiązuje zasada  zachowania budynku 
w zakresie bryły, formy, pierwotnego po-
krycia dachu  i układu elewacji; 

d) obowiązuje zakaz zmiany wyglądu w spo-
sób niezgodny ze stylem obiektu w zakre-
sie stosowanych materiałów zewnętrz-
nych; 

e) przy remoncie elewacji nakazuje się za-
chowanie podziałów oraz detalu, przy jed-

noczesnym dąReniu do odtworzenia histo-
rycznego detalu; 

f) przy wymianie stolarki drzwiowej i okien-
nej zewnętrznej nakazuje się zachowanie 
historycznej formy oraz podziałów; 

g) przy wymianie pokrycia dachu nakazuje 
się nawiązanie do pierwotnego rodzaju 
pokrycia w zakresie formy i materiału; 

h) w przypadku wymiany zabudowy ustala 
się obowiązek nawiązania nową zabudową 
do ogólnych gabarytów i kształtów bryły 
wymienianej na nową z zaleceniem za-
chowania charakteru pokrycia dachu; 

14) w uzasadnionych przypadkach po uzgodnie-
niu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
dopuszcza się odstępstwa od ustaleń wymie-
nionych w ust.1 pkt 13; 

15) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 
zespołu zamkowego z folwarkiem wpisanego 
do rejestru zabytków, w granicach której 
obowiązują następujące ustalenia: 

a) obowiązuje zasada zachowania i rewalory-
zacji historycznego układu przestrzennego z 
dopuszczeniem lokalizacji nowej zabudowy, 
przy zachowaniu zasady nawiązania do linii 
zabudowy, gabarytów i bryły obiektów hi-
storycznych; 

b) działania inwestycyjne dotyczące przebu-
dowy, rozbudowy i remontu obiektów ze-
społu zamkowego wpisanego do rejestru 
zabytków nieruchomych muszą być konsul-
towane i uzgadniane z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków; 

16) na terenie jednostki elementarnej ustala się 
sferę obserwacji archeologicznej, gdzie 
wprowadza się obowiązek uzgodnienia z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków, ustala-
jącym warunki nadzoru archeologicznego, 
wszelkich inwestycji budowlanych, a takRe 
prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz 
związanych z infrastrukturą techniczną; 

17) ustala się, Re wskaźnik zabudowy terenu wy-
dzielonej działki nie moRe być większy niR 
0,3; 

18) ustala się, Re udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej w powierzchni terenu  wy-
dzielonej działki nie moRe być mniejszy niR 
0,4; 

19) na terenie jednostki elementarnej naleRy za-
chować dojazdy do działek połoRonych po po-
łudniowej stronie jednostki elementarnej lub 
zrealizować alternatywne dojazdy; 

20) dopuszcza się realizację obiektów związanych 
z obsługą komunikacji, w tym lądowiska dla 
helikopterów; 

21) na terenie kaRdej wydzielonej działki naleRy 
zapewnić co najmniej jedno miejsce postojo-
we na kaRde 100m2 powierzchni uRytkowej 
usług oraz dodatkowo jedno miejsce na jeden 
lokal mieszkalny. 

§ 17 

1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 5KDW. 
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: 
droga wewnętrzna. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 5KDW ustala się następujące zasady 
zagospodarowania: 
1) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających 10 metrów; 
2) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-

tektury; 
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-

tów usługowych; 
4) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc 

parkingowych wzdłuR jezdni. 

§ 18 

1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 6KDW. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: 
droga wewnętrzna. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 6KDW ustala się następujące zasady 
zagospodarowania: 
1) ustala się istniejącą szerokość w liniach roz-

graniczających; 
2) dopuszcza się moRliwość poszerzenia drogi w 

przypadku jej przebudowy lub modernizacji; 
3) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 

zespołu zamkowego z folwarkiem wpisanego 
do rejestru zabytków, w granicach której 
obowiązują następujące ustalenia: 
a) obowiązuje zasada zachowania i rewalory-

zacji historycznego układu przestrzennego 
z dopuszczeniem lokalizacji nowej zabu-
dowy, przy zachowaniu zasady nawiąza-
nia do linii zabudowy, gabarytów i bryły 
obiektów historycznych; 

b) działania inwestycyjne dotyczące przebu-
dowy, rozbudowy i remontu obiektów ze-
społu zamkowego wpisanego do rejestru 
zabytków nieruchomych  muszą być kon-
sultowane i uzgadniane z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków; 

4) na terenie jednostki elementarnej ustala się 
sferę obserwacji archeologicznej, gdzie 
wprowadza się obowiązek uzgodnienia z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków, ustala-
jącym warunki nadzoru archeologicznego, 
wszelkich inwestycji budowlanych, a takRe 
prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz 
związanych z infrastrukturą techniczną; 

5) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Ustalenia końcowe 

§ 19 

Stawkę procentową słuRącą naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.  

§ 20 

W granicach opracowania obszaru objętego planem 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy tiepłowody, przyję-
tego uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy 
tiepłowody z dnia 28 marca 2006 r.  

§ 21 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy tiepłowody. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
WŁADYSŁAW GLUZA 
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Zaoącznik nr 1 do uchwaoz Radz Mminz 
Ciepoowodz nr 141/XXV/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 1135) 
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Zaoącznik nr 2 do uchwaoz Radz Mminz  
Ciepoowodz nr 141/XXV/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 1135) 

 
 
Rozstrzzgnięcie o sposoiie realizacji zapisanzch w planie inwestzcji z zakresu infrastruktu-
rz technicznejp które należą do zadań woasnzch gminzp oraz o zasadach ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach puilicznzch 
 
 
W związku z brakiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które naleRą do za-
dań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru połoRonego w miejscowości tiepłowody, gmina tiepłowody, oraz w prognozie 
skutków finansowych jego uchwalenia, nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji oraz za-
sadach finansowania. 
 
 

 
 

Zaoącznik nr 3 do uchwaoz Radz Mminz  
Ciepoowodz nr 141/XXV/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 1135) 

 
  

Rozstrzzgnięcie o sposoiie rozpatrzenia nieuwzględnionzch uwag wniesionzch  
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 
Do wyłoRonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoRonego w miejscowości tiepłowody, gmina tiepłowo-
dy, nie wpłynęły uwagi, w związku z czym nie wystąpiła potrzeba rozstrzygnięć w po-
wyRszej sprawie. 
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UCHWAŁA RADY MMINY CZERNICA 
NR XXIII/139/2009 

z dnia 17 lutego 2009 r. 

w sprawie wzoapzwania  iezdomnzch zwierząt oraz  dalszego postępowania 
z tzmi zwierzętami na terenie gminz Czernica 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Cr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2003 roku  Cr 77, poz. 687 ze zm.), 
Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdom-
nych zwierząt (Dz. U. Cr 116, poz. 753), po uzgodnieniu 
z Rowiatowym Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu i zaopiniowaniu przez 
nowarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu Rada Gminy tzernica 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w rozumie-
niu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt na terenie Gminy 
tzernica będzie mieć charakter okresowy, tj. je-
go częstotliwość będzie dostosowana do po-
trzeb, jednak nie częściej niR raz na kwartał. 

2. Wyłapywanie obejmuje: 
1) przeprowadzenie wyłapywania przez pod-

miot, z którym została zawarta umowa, o 
której mowa w § 4, 

2) przewiezienie i umieszczenie zwierząt w 
schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które po-
kąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na 
zagroRenie wścieklizną i wymaga bezzwłocz-
nego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, 
dysponującej moRliwościami przeprowadzenia 
obowiązkowej obserwacji. 

§ 2 

Wójt Gminy tzernica poda do publicznej wiadomo-
ści poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej 
Urzędu Gminy tzernica, na tablicach informacyj-
nych w poszczególnych miejscowościach Gminy 
tzernica i na stronie internetowej Gminy tzernica, 
na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywa-
nia: 
1) termin wyłapywania bezdomnych zwierząt, 
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane, 
3) podmiot przeprowadzający wyłapywanie, 
4) adres schroniska, z którym uzgodniono umiesz-

czenie zwierząt po wyłapaniu. 

§ 3 

1. Roza wyłapywaniem okresowym, w kaRdym 
uzasadnionym przypadku – w szczególności z 
uwagi na agresywne zachowanie zwierząt lub 
podejrzenie choroby zakaźnej, a takRe w przy-
padku, gdy zwierzę potrzebuje natychmiastowej 
pomocy (np. jest ranne, po wypadku, cięRarne) 
– pojedyncze zwierzęta bezdomne mogą być 
wyłapywane doraźnie, bez uprzedniego poda-
wania informacji, o których mowa w § 2, do 
publicznej wiadomości. 

2. Rodmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdom-
nych zwierząt podejmie interwencję, o której 
mowa w ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu 
istnienia zagroRenia lub po otrzymaniu uzasad-
nionego zgłoszenia o istnieniu zagroRenia ze 
strony bezdomnego zwierzęcia 

3. Osoba winna nieuzasadnionego wezwania do 
podjęcia interwencji, o której mowa w ust. 1, 
jest zobowiązana do zwrotu wszystkich kosztów 
poniesionych w związku z interwencją podjętą 
przez podmiot zajmujący się wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt. 

§ 4 

1. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bez-
domnych będą prowadzone przez podmiot pro-
wadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowa-
dzącego działalność gospodarczą w rozumieniu 
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (Dz. U. Cr 173, poz. 1807 

z późn. zm.), z którym Wójt Gminy tzernica 
zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywa-
nia zwierząt bezdomnych. 

2. JeReli podmiot, z którym Wójt Gminy tzernica 
zawrze umowę na przeprowadzanie wyłapywa-
nia zwierząt bezdomnych, nie będzie jednocze-
śnie prowadził schroniska, Wójt Gminy tzernica 
lub podmiot o którym mowa w ust. 1, po za-
wiadomieniu Wójta Gminy tzernica, jest zobo-
wiązany do zawarcia odrębnej umowy z podmio-
tem prowadzącym schronisko, do którego zwie-
rzęta bezdomne wyłapywane na terenie Gminy 
tzernica będą przewoRone niezwłocznie po wyła-
paniu. 

3. Ciezwłocznie po zawarciu umów, o których 
mowa w ust. 1 i 2, Wójt Gminy tzernica poda 
do publicznej wiadomości nazwę, siedzibę, adres 
i numer telefonu kontaktowego podmiotu, z któ-
rym została zawarta umowa na przeprowadzenie 
wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz adres i 
numer telefonu kontaktowego schroniska, do 
którego będą przewoRone wyłapane zwierzęta, 
poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy in-
formacyjnej w Urzędzie Gminy tzernica, na ta-
blicach informacyjnych w poszczególnych miej-
scowościach Gminy tzernica i na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy tzernica. 

§ 5 

W terminie 3 dni od wyłapania bezdomnego zwie-
rzęcia, Wójt Gminy tzernica poda do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy informa-
cyjnej w Urzędzie Gminy tzernica, na tablicach 
informacyjnych w poszczególnych miejscowościach 
Gminy tzernica i na stronie internetowej gminy, 
informacje o wyłapanym zwierzęciu wraz z jego 
opisem. Informacje powyRsze zostaną przekazane 
takRe nowarzystwu Opieki nad Zwierzętami we 
Wrocławiu. 

§ 6 

1. W przypadku ustalenia bądź zgłoszenia się wła-
ściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia, Gmi-
nie tzernica przysługuje względem niego rosz-
czenie o zwrot poniesionych kosztów związa-
nych z wyłapaniem i dalszym postępowaniem  
z jego zwierzęciem, w szczególności kosztów 
transportu, utrzymania i opieki weterynaryjnej. 

2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku 
ich wyłapania będą zwracane właścicielom po 
wykazaniu przez nich praw do zwierzęcia oraz 
po zwrocie kosztów, o których mowa w ust. 1. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
tzernica. 

§ 8 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
KAROL PIETRUCHA 
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UCHWAŁA RADY MMINY DŁUMOŁĘKA 
NR XXIV/284/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmianz miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla oiręiu wsi Bzkówp w części dotzczącej dziaoki oznaczonej 
                                     geodezzjnie nr ew. 164 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Cr 80, poz. 717 ze zm.) w związku 
z uchwałą nr XIV/171/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 7 lutego 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obrębu wsi Byków, w części dotyczącej dział-
ki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 164, oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium Uwarunkowań i wierunków Zagospodarowania Rrzestrzennego 
Gminy Długołęka przyjętym uchwałą nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 
1997 r. (ujednoliconym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 
nr XVIII/198/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie 
uchwalenie zmiany w uchwale nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997 r. 
Rady Gminy Długołęka w sprawie Studium Uwarunkowań i wierunków Zago-
spodarowania Rrzestrzennego Gminy Długołęka) Rada Gminy Długołęka 
uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEPISY OMULNE 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębu wsi 
Byków – MRZR OBRĘB BYwÓW, uchwalonego 
uchwałą nr XXIV/463/2004 Rady Gminy Długo-
łęka z dnia 27 sierpnia 2004 r, opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego Cr 193 z dnia 12 października 2004, poz. 
3067 – w części dotyczącej działki oznaczonej 
geodezyjnie nr ew.164, zwaną dalej MPZP 
BYKUW II. 

2. MRZR BYwÓW II obejmuje obszar połoRony w 
obrębie Byków, w granicach określonych na za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały (dział-
ka nr ew.: 164). 

§ 2 

1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 
1) zmianie planu – naleRy przez to rozumieć 

MRZR BYwÓW II, o którym mowa w  
§ 1 uchwały; 

2) rzsunku zmianz planu – naleRy przez to ro-
zumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący 
integralną część uchwały – załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

3) terenie – naleRy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku MRZR BYwÓW II li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficz-
nymi określonymi w legendzie; 

4) funkcji terenu – naleRy przez to rozumieć 
przeznaczenie terenu; 

5) infrastrukturze towarzzszącej – naleRy przez 
to rozumieć niezbędne urządzenia technicz-
ne, zieleń towarzyszącą i obiekty małej ar-
chitektury; 

6) strefie kontrolowanej – naleRy przez to ro-
zumieć strefę od gazociągu przesyłowego 
w/c, która  stanowi obszar, w granicach 
którego operator sieci uprawniony jest do 
zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksploatacje gazociągu; 

7) nieprzekraczalnej linii zaiudowz – naleRy 
przez to rozumieć linię, której nie moRe 
przekroczyć zewnętrzny obrys budynku na 
poziomie parteru; 

8) powierzchni zaiudowz – naleRy przez to ro-
zumieć powierzchnię pod budynkami; 

9) oiiektach pomocniczzch – naleRy przez to 
rozumieć garaRe, wiaty i budynki gospodar-
cze; 

10) środkach ochronz czznnej – naleRy przez to 
rozumieć ekrany akustyczne o róRnej wyso-
kości i konstrukcji mające na celu zminima-
lizowanie uciąRliwego oddziaływania ruchu 
na drodze krajowej; 

11) inwestzcjach uciążliwzch – naleRy przez to 
rozumieć inwestycje zaliczone do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz wymagające sporządzenia 
raportu, który stwierdzi moRliwość zagroReń 
i przekroczeń emisji ponad obowiązujące 
normy; 

12) nieuciążliwzch oiiektach dziaoalności go-
spodarczej – naleRy przez to rozumieć in-
westycje niezaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz niewymagających sporządzenia 
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raportu; lub wymagających sporządzenia 
raportu, który, zgodnie z wymogami sto-
sownych przepisów o ochronie środowiska, 
nie potwierdzi zagroReń i przekroczeń emisji 
ponad obowiązujące normy. 

2. Ustalenia MRZR BYwÓW II  wyraRone są w po-
staci: 
1) rysunku zmiany planu – załącznika graficzne-

go nr 1 w skali 1:1000 – obowiązującego w 
zakresie: granicy obszaru objętego MRZR 
BYwÓW II, przeznaczenia terenów, linii roz-
graniczających tereny o róRnych funkcjach, 
nieprzekraczalnych linii zabudowy  oraz gra-
nic stref od gazociągu wysokiego ciśnienia; 

2) załącznika nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej ustalonych w MRZR BYwÓW II; 

3) załącznika nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
MRZR BYwÓW II; 

4) zasad zagospodarowania terenów określo-
nych w rozdziale II uchwały; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III uchwały; 

6) zasad ochrony środowiska określonych w 
rozdziale IV uchwały. 

3. W ustaleniach MRZR BYwÓW II nie występują 
poniRsze zagadnienia, o których mowa w art. 15 
ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Cr 80, poz. 717 ze zm.): 
1) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym terenów górniczych, obszarów naraRo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
groRonych osuwaniem się mas ziemnych; 

3) obszary zorganizowanej działalności inwesty-
cyjnej i rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej oraz przekształceń 
obszarów zdegradowanych; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości. 

§ 3 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Cr 80, poz. 717 ze zm.), w wysokości 30%. 

R O Z D Z I A Ł   II 

ZASADY ZAMOSPODAROWANIA TERENUW 

§ 4 

Przeznaczenie terenówp zasadz ochronz i ksztaoto-
wania oadu przestrzennegop parametrz i wskaźniki 
ksztaotowania zaiudowz i zagospodarowania tere-
nu oraz zasadz modernizacjip roziudowz i iudowz  
                    szstemów komunikacji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku MRZR 
BYwÓW II  symbolem 1U/P, dla którego obowią-
zują następujące ustalenia: 

1) funkcja wiodąca terenu: terenz aktzwności 
gospodarczej z wzkluczeniem inwestzcji 
uciążliwzch; 

2) za zgodne z funkcją wiodącą terenów uznaje 
się: lokalizację obiektów działalności gospo-
darczej o charakterze usługowym; 

3) za zgodne z MRZR BYwÓW II uznaje się po-
nadto: 
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wy-

kluczeniem inwestycji uciąRliwych, 
b) lokalizację towarzyszących obiektów po-

mocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, 

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) zasady i standardy urządzania terenu: 

a) obsługa terenów inwestycyjnych wyłącz-
nie z drogi wewnętrznej 1wD, 

b) zabudowa o charakterze przemysłowym  
o cechach modernistycznych, 

c) wysokość obiektów maksymalnie 14 m, 
d) powierzchnia zabudowy nie powinna prze-

kraczać 60% powierzchni działki, 
e) ustala się, określone na rysunku MRZR 

BYwÓW II, nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości 25,0 m od linii rozgrani-
czającej drogi krajowej nr 8, 

f) inwestor winien zapewnić odpowiednią 
liczbę miejsc postojowych, w ilości wyni-
kającej z zapotrzebowania określonego na 
etapie projektu budowlanego oraz z prze-
pisu szczególnego. 

§ 5 

Przeznaczenie oraz zasadz i standardz urządzania 
terenów komunikacji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku MRZR 
BYwÓW II symbolem 1KDW, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca terenu: teren wewnętrznej  

komunikacji drogowej; 
2) za zgodne z MRZR BYwÓW II uznaje się po-

nadto: 
a) lokalizację środków ochrony czynnej, 

związanych ze zmniejszeniem uciąRliwości 
drogi krajowej nr 8, 

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) lokalizację towarzyszących obiektów inRy-
nierskich, chodników i ścieRek rowero-
wych lub ścieRek pieszo-rowerowych oraz 
niezbędnych urządzeń technicznych zwią-
zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu, 

d) przekształcenie komunikacji wewnętrznej 
w publiczną na zasadach określonych w 
porozumieniu inwestora z gminą – doce-
lowo droga dojazdowa; 

3) zasady i standardy urządzania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem MRZR BYwÓW II – 
13,5 m, 

b) jezdnia na potrzeby obsługi inwestycji na 
działce 164 min. 6 m, na przedłuReniu 
jezdni istniejącej na działce sąsiedniej 
165/1, 
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c) dopuszcza się realizację w etapach, 
d) zaleca się lokalizację co najmniej jedno-

stronnego chodnika. 

§ 6 

Tzmczasowe sposoiz zagospodarowania  
i użztkowania terenów 

Dla terenów objętych MRZR BYwÓW II ustala się 
tymczasowy sposób zagospodarowania i uRytko-
wania terenów, zgodny z dotychczasowym. 

R O Z D Z I A Ł   III 

ZASADY OBSŁUMI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 7 

1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowe-
go, dopuszcza się zaopatrzenie z ujęcia indy-
widualnego. 

2. Odprowadzanie ścieków bytowych docelowo 
do kanalizacji, dopuszcza się zbiorniki szczelne 
wybieralne jako rozwiązanie tymczasowe do 
czasu realizacji systemu kanalizacji. 

3. Energia elektryczna zgodnie z warunkami okre-
ślonymi przez Zakład Energetyczny. 

4. Rrzewiduje się lokalizację stacji transformato-
rowej na terenie inwestora, który określi zapo-
trzebowanie. 

5. Ogrzewanie paliwem o niskiej zawartości za-
nieczyszczeń – gaz, olej opałowy, energię elek-
tryczną i inne paliwa i technologie uznawane 
za ekologiczne. 

6. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych  
i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpa-
dów w przystosowanych pojemnikach oraz 
zorganizowany wywóz na gminne wysypisko 
odpadów komunalnych. 

7. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi naleRy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. 

8. Ca terenie objętym MRZR BYwÓW II nie prze-
widuje się masztów telefonii bezprzewodowej. 

9. Odprowadzenie wód opadowych: do studni 
chłonnej na własnej działce, poprzez rozprowa-
dzenie drenaRem lub poprzez wykorzystanie 
istniejącego rowu na północ od terenów zain-
westowania, za zgodą zarządcy rowu. 

10. Dla oznaczonego na rysunku MRZR BYwÓW II  
gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 
relacji tzeszów – Wrocław o średnicy nomi-
nalnej DC 500 oraz ciśnieniu nominalnym  
RC 8,4Mpa ustala się strefę kontrolowaną o 
szerokości 8 m – po 4 m od osi gazociągu. 

11. Wszelka działalność, sposób zagospodarowa-
nia, lokalizację obiektów w obrębie i wzdłuR 
strefy kontrolowanej naleRy uzgodnić z opera-
torem gazociągu. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 8 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wz-
nikające z potrzei ochronz środowiska przzrodni-
czegop ochronz gruntów rolnzch i leśnzchp prawi-

doowego gospodarowania zasoiami przzrodz oraz 
zasadz zagospodarowania terenów i oiiektów  
                  podlegajączch ochronie 

1. Wszelkie uciąRliwości związane z działalnością 
usługową lub przemysłową nie mogą przekra-
czać dopuszczalnych norm dla zabudowy miesz-
kaniowej i granicy działek, na których są zlokali-
zowane. 

2. Rozwiązania techniczne i technologiczne w tere-
nie  U/R winny zapewniać nieprzekraczanie stan-
dardów emisyjnych poza granice terenów istnie-
jących lub planowanych inwestycji. 

3. W granicach obszaru objętego planem wyklucza 
się moRliwość wprowadzania do wód po-
wierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych 
ścieków bytowych. 

4. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód 
podziemnych i gleby substancjami powstającymi 
w wyniku prowadzonej działalności gospodar-
czej. 

5. Ścieki przemysłowe i technologiczne o przekro-
czonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji muszą być podczyszczone na urządzeniach 
własnych inwestorów i na jego własnym terenie. 

6. Rowierzchnie naraRone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny być utwar-
dzone i skanalizowane, a wody opadowe po-
winny być przed odprowadzeniem oczyszczone. 

7. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza się obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z właściwym organem ds. melio-
racji). 

8. Odprowadzenie wód opadowych do rowu melio-
racyjnego połoRonego poza granicą obszaru ob-
jętego MRZR BYwÓW II oraz wszelkie kolizje z 
urządzeniami wodno-melioracyjnymi wymagają 
uzyskania zgody ich właścicieli. 

9. Dla zabudowy z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi w strefie uciąRliwości emisji 
hałasu od drogi krajowej nr 8 naleRy przewidzieć 
wykonanie skutecznych zabezpieczeń na koszt 
inwestora zgodnie z przepisem szczególnym (np. 
odpowiednie usytuowanie i ukształtowanie bu-
dynku, stosowanie elementów amortyzujących 
drgania oraz osłaniających i ekranujących przed 
hałasem, a takRe racjonalne rozmieszczenie po-
mieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej 
izolacyjności przegród zewnętrznych, np. zieleń 
o szerokości m15–20 m). 

§ 9 

Szczególne zasadz zagospodarowania terenu  
wznikające z potrzei ochronz środowiska  
                            kulturowego 

1. Z uwagi na moRliwość dokonania odkryć stano-
wisk archeologicznych w trakcie realizacji inwe-
stycji, na pozostałym obszarze MRZR BYwÓW II  
obowiązują następujące ustalenia: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go wonserwatora Zabytków o terminie rozpo-
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częcia i zakończenia prac ziemnych z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
wonserwatora Zabytków. 

R O Z D Z I A Ł   V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Długołęka. 

§ 11 

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

 
RRZEWODCItZĄtY 

RADY GMICY 
 

MIROSŁAW DUDA 
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Zaoącznik graficznz nr 1 do uchwaoz Radz 
Mminz Dougooęka nr XXIV/284/09 z dnia  
20 lutego 2009 r. (poz. 1137) 
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Zaoącznik nr 2 do uchwaoz Radz Mmi-
nz Dougooęka nr XXIV/284/09 z dnia  
20 lutego 2009 r. (poz. 1137) 

 
 

SPOSUB REALIZACJIp ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJIp Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJp KTURE NALEEĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH MMINY 
 

W granicach obszaru objętego MRZR BYwÓW II nie przewiduje się realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleRą do zadań własnych gminy. 

 
 
  

Zaoącznik nr 3 do uchwaoz Radz Mmi-
nz Dougooęka nr XXIV/284/09 z dnia  
20 lutego 2009 r. (poz. 1137) 

 
 

ROZSTRZYMNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAM ZMŁOSZONYCH DO 
PROJEKTU PLANU 

 
W trakcie wyłoRenia projektu MRZR BYwÓW II do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 
30 października do 2 grudnia 2008 r., a takRe w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi,  
tj. do 19 grudnia 2008 r., nie zgłoszono Radnych uwag do projektu planu. 

 
 
 
 
 

1138 

UCHWAŁA RADY MMINY DŁUMOŁĘKA 
NR XXIV/285/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicomp placom i parkom  
w miejscowościach pooożonzch na terenie Mminz Dougooęka 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.  Cr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Gminy Długołęka uchwala, co następuje 

 
 

§ 1 

Ustala się wytyczne nadawania nazw ulicom, pla-
com i parkom w miejscowościach na terenie Gminy 
Długołęka. 

§ 2 

1. Cazwy nadawane są: 
1) ulicom, przez które rozumie się drogi na tere-

nie zabudowy lub przeznaczonym do zabu-
dowy zgodnie z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) placom; 
3) parkom.  

2. Cadawanie nazwy oznacza równieR zmianę 
nazw ulic, placów i parków. 

§ 3 

1. Wnioski w sprawach nadania nazw obiektom, o 
których mowa w § 2 ust. 1, mogą być zgłasza-
ne przez: 
1) Wójta Gminy Długołęka;   

2) radnego Gminy Długołęka; 
3) mieszkańców miejscowości, której obiektom 

określonym w § 2 ust. 1 ma być nadana na-
zwa; 

4) instytucję lub organizację mającą siedzibę na 
terenie Gminy Długołęka; 

5) radę sołecką. 
2. wompletny wniosek w sprawie nadania nazw 

obiektom, o których mowa w § 2 ust. 1, zawie-
ra: 
1) propozycję nazwy; 
2) wskazanie miejsca i obiektu, któremu ma być 

nadana nazwa, wraz ze szkicem sytuacyj-
nym; 

3) uzasadnienie; 
4) opinię przewodniczącego rady sołeckiej wła-

ściwej terytorialnie dla obiektu wskazanego 
we wniosku; 

5) zgodę właściciela terenu w przypadku nada-
wania nazwy drodze wewnętrznej. 

3. Wnioski rozpatruje właściwa komisja Rady Gmi-
ny. 
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§ 4 

1. Rrzy nadawaniu nazw ulic, placów i parków 
naleRy uwzględnić: 
1) istniejące nazwy obiektów; 
2) połoRenie ulicy i jej charakter topograficzny 

lub funkcję gospodarczą, nazwę uRywaną po-
tocznie; 

3) charakter lub funkcję głównego obiektu przy 
ulicy lub w danym rejonie; 

4) jednolity charakter nazewnictwa ulic w danej 
miejscowości. 

2. Cadawane nazwy ulic: 
1) nie mogą stanowić powtórzenia nazw juR ist-

niejących na terenie miejscowości, dla której 
jest nadawana nazwa; 

2) nie mogą być podobne do nazw juR istnieją-
cych; 

3) nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz za-
wierać elementów o zabarwieniu dyskryminu-
jącym; 

4)  nie mogą zawierać w sobie elementów i sko-
jarzeń o ujemnym znaczeniu, w tym elemen-
tów wulgarnych, ośmieszających i poniRają-
cych.    

3. Cazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być 
nadane wcześniej niR po upływie pięciu lat od  
daty śmierci upamiętnianej osoby. Odstępstwo 

od tej zasady jest dopuszczalne w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

4. Cazwy ulic, placów i parków powinny być 
nadawane zgodnie z zasadami pisowni polskiej, 
w szczególności: 
1) nazwy posiadające formę przymiotnikową 

zapisuje się w pierwszym przypadku; 
2) nazwy pochodzące od imion i nazwisk okre-

ślonych osób zapisuje się w drugim przypad-
ku podając na pierwszym miejscu imię. Rrzy 
nazwisku lub nazwie dwuczłonowej między 
wyrazami umieszcza się myślnik; 

3) nazwy pochodzące od rzeczowników niepo-
siadające formy przymiotnikowej, zapisuje się 
w drugim przypadku. 

§ 5 

Gmina Długołęka ponosi koszt wykonania i montaRu 
tablicy z nazwą danej ulicy. 

§ 6 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
MIROSŁAW DUDA 
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UCHWAŁA RADY MMINY DOBROSZYCE 
NR XXII-118/2009 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wzsokośW stawek dodatku 
za wzsougę latp motzwaczjnegop funkczjnego i za warunki pracz oraz szcze-
góoowe warunki przzznawania tzch dodatkówp szczegóoowe warunki oili-
czania i wzpoacania wznagrodzenia za godzinz ponadwzmiarowe i godzinz 
doraźnzch zastępstwp krzteria i trzi przzznawania nagród za osiągnięcia 
w zakresie pracz dzdaktzcznejp wzchowawczej i opiekuńczejp wzsokośW 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegóoowe zasadz jego przzznawania 
i wzpoacania nauczzcielom zatrudnionzm w przedszkolachp szkooach 
    podstawowzch i gimnazjach prowadzonzch przez Mminę Doiroszzce 

 Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 
i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. warta Cauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Cr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Carodowej 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. 
Cr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala regulamin 
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimna-
zjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobroszyce, dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegó-
łowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy: 
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§ 1 

1. Określa się wysokość stawek dodatku za wy-
sługę lat dla nauczycieli w wysokości 1% wy-
nagrodzenia zasadniczego za kaRdy rok pracy 
poczynając od 4 roku pracy, z tym Re dodatek 
ten nie moRe przekroczyć 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodatek wypłacany jest w okre-
sach miesięcznych. 

2. Wysokość dodatku za wysługę lat ustala kaRdo-
razowo dla: 
a) dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów Wójt Gminy Dobroszyce, 
b) wicedyrektorów, doradców metodycznych, 

nauczycieli i innych pracowników pedago-
gicznych dyrektor jednostki oświatowej za-
trudniający tych pracowników. 

§ 2 

1. Z utworzonego na dodatki motywacyjne dla 
nauczycieli funduszu, stanowiącego 2% ogółu 
środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczy-
cieli; dodatki motywacyjne nauczycielom przy-
znawane są przez dyrektora przedszkola, szkoły 
podstawowej lub gimnazjum. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, a w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 
ich moRliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami w za-
wodach sportowych, konkursach itp., 

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) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

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

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych oraz wzbogacanie 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 słuRbowych, 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
11) zaangaRowanie w realizacje czynności i za-

dań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
ustawy warta Cauczyciela, a w szczególno-
ści: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych i pozaszkolnych, 

b) udział w pracach komisji przedmioto-
wych i innych, 

c) opieka nad samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami dziecięcymi i 
uczniowskimi działającymi na terenie 
przedszkola, szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, 

d) prowadzenie lekcji koleReńskich lub in-
nych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych jednostki. 

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi jednostki: 
a) przestrzeganie dyscypliny budRetowej w 

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

wzbogacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudRetowych 

oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na potrzeby jednostki, 

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych, 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
jednostki: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-

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

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz współpraca 
z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

c) właściwa polityka kadrowa, 
d) organizacja konferencji szkoleniowych, 
e) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie jednostki, 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej przedszkola, szkoły podstawo-
wej lub gimnazjum: 
a) osiągnięcia wychowanków lub uczniów: 

naukowe, sportowe, artystyczne w skali 
regionu, województwa i kraju, 

b) poszerzona oferta edukacyjna poprzez 
wprowadzenie programów autorskich, in-
nowacji i eksperymentów pedagogicznych 
oraz innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy w jedno-
stce poprzez rozwiązywanie konkretnych 
problemów wychowawczych, podejmo-
wanie efektywnych działań profilaktycz-
nych zapobiegających zagroReniom spo-
łecznym, 

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

e) obecność jednostki w środowisku lokal-
nym, udział w imprezach, konkursach  
i przeglądach organizowanych przy współ-
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pracy z instytucjami spoteczno-
kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z rada placów-
ki i samorządem uczniowskim. 

4. Dyrektorom jednostek oświatowych dodatek 
motywacyjny przyznaje Wójt Gminy Dobroszy-
ce. Wysokość tego dodatku nie moRe być wyR-
sza niR 50% stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go i nie niRsza niR 10%. 

5. Dyrektor jednostki oświatowej przyznaje na-
uczycielom dodatki motywacyjne i określa ich 
wysokość. Wysokość tego dodatku nie moRe 
być wyRsza niR 20% stawki wynagrodzenia za-
sadniczego i nie niRsza niR 5%. 

6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
okres nie dłuRszy niR 6 miesięcy. 

7. Decyzje o przyznaniu i określeniu dodatku mo-
tywacyjnego dyrektor lub nauczyciel otrzymuje 
w formie pisemnej. 

§ 3 

1. Cauczycielowi, któremu w przedszkolu, szkole 
podstawowej i gimnazjum powierzono stanowi-
sko dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy, 
opiekuna staRu i doradcy metodycznego, przy-
sługuje dodatek funkcyjny w wysokości określo-
nej w poniRszej tabeli: 

 
 

Miesięcznie % średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela staRysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 
ustawy warta Cauczyciela Stanowisko 

od do 

Dyrektor szkoły liczącej do 8 od-
działów, dyrektor przedszkola 

15 80 

Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 
oddziałów 

25 120 

Dyrektor szkoły liczącej powyRej 16 
oddziałów 

30 150 

Wicedyrektor 15 50 
Cauczycielom którym powierzono: % średniego wynagrodzenia nauczyciela staRysty 
Wychowawstwo klasy 4% 
sunkcję opiekuna staRu (za kaRdego 
nauczyciela staRystę) 

3% 

sunkcję doradcy metodycznego 10% 
sunkcję nauczyciela konsultanta 10% 

 
 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

jednostki oświatowej ustala Wójt Gminy Dobro-
szyce w granicach stawek określonych w pkt 1, 
uwzględniając m.in. wielkość placówki, liczbę 
uczniów i oddziałów oraz zatrudnionych pra-
cowników, złoRoność zadań wynikających z 
zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kie-
rowniczych, warunki lokalowe, środowiskowe i 
społeczne, w jakich funkcjonuje, a takRe liczbą 
obiektów i ich stan techniczny. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrek-
torów ustala dyrektor jednostki, uwzględniając 
zakres i złoRoność zadań oraz warunki i efekty 
ich realizacji. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
wychowawców i opiekunów staRu ustala dyrek-
tor szkoły. 

5. Rrawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w 
okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska 
lub osobie, której powierzono wykonywanie za-
dań i obowiązków, za które przysługuje dodatek 
w zastępstwie innej osoby. 

6. Dodatek dla opiekuna staRysty przysługuje za 
kaRdą osobę odbywająca staR pod jego nadzo-
rem. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
godziny zastępstw doraźnych wypłaca się we-

dług stawki osobistego zaszeregowania nauczy-
ciela z uwzględnieniem dodatków za warunki 
pracy. 

2. Do godzin ponadwymiarowych zalicza się takRe 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze realizowane przez nauczyciela w dni usta-
wowo wolne od pracy. 

3. Wysokość wynagrodzenia za jedna godzinę po-
nadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeReli praca w tej godzinie została zreali-
zowana w warunkach uprawniających do dodat-
ku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych, zgodnie z art. 42 i 42a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – warta Cauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Cr 97, poz. 674 ze zmianami). 

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

§ 5 

1. Środki na nagrody jubileuszowe dla dyrektora i 
innych nauczycieli w jednostce oświatowej pla-
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nuje w rocznym planie finansowym dyrektor 
przedszkola, szkoły podstawowej lub gimna-
zjum. 

§ 6 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% 
planowanych środków na wynagrodzenia oso-
bowe nauczycieli, planuje dyrektor przedszkola, 
szkoły podstawowej lub gimnazjum w rocznym 
planie finansowym, z tym Re: 
a) 20% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody Wójta Gminy Dobroszyce, 
b) 80% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody dyrektora. 
2. Dniem wypłaty nagrody jest Dzień Edukacji Ca-

rodowej lub inny dzień uroczystego obchodzenia 
Dnia Edukacji Carodowej. 

3. Z wnioskiem o przyznanie Cagrody Wójta dla 
nauczyciela występuje: 
a) dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej i 

gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej, 

b) rada przedszkola, szkoły podstawowej i gim-
nazjum, 

c) zarządy oddziałów nauczycielskich związków 
zawodowych 

d) Wójt Gminy Dobroszyce z własnej inicjatywy, 
4. Cagrody, określając ich wysokość, przyznaje 

Wójt Gminy Dobroszyce po dokonaniu analizy 
złoRonych wniosków. 

5. Cagrody Dyrektora przyznaje dyrektor przed-
szkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. 

6. Cagroda, o której mowa w ust. 5, moRe być 
przyznana nauczycielowi, który posiada co naj-
mniej dobra ocenę pracy pedagogicznej oraz 
spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następują-
cych kryteriów: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, 

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

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału 
w konkursach i zawodach wojewódzkich i 
centralnych, zajęciem przez uczniów (zespół 
uczniów) I–III miejsca w konkursach, zawo-
dach, przeglądach i festiwalach wojewódz-
kich i ogólnopolskich, 

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

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, takie jak: 
nadanie szkole lub placówce imienia, wręcze-
nie sztandaru, dni patrona szkoły lub placów-
ki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie, szkole lub placówce przez or-
ganizowanie wycieczek, udział uczniów w 

spektaklach teatralnych, koncertach, wysta-
wach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieRy, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

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

k) prowadzi działalność mająca na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieRy, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu, 

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

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

m) udziale w zorganizowanych formach dosko-
nalenia zawodowego, 

n) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujących prace w 
zawodzie nauczyciela. 

7. Cauczycielowi, któremu została przyznana na-
groda Wójta Gminy Dobroszyce, wypłaca się 
przelewem na wskazany przez nauczyciela ra-
chunek bankowy. 

§ 7 

Cauczycielski dodatek mieszkaniowy 
1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-

niowego, w zaleRności od ilości członków w ro-
dzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi: 
– 6% miesięcznej stawki najniRszego wynagro-

dzenia za pracę pracowników, ustalonego 
przez Ministra Rracy i Rolityki Społecznej 
zwanego dalej najniRszym wynagrodzeniem 
dla 1 osoby, 

– 8% najniRszego wynagrodzenia dla dwóch 
osób, 

– 10% najniRszego wynagrodzenia dla 3 i wię-
cej osób. 

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, 
zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących mał-
Ronka, uczące się dzieci do ukończenia 25 roku 
Rycia nieposiadające własnego źródła dochodu. 

3. O zaistniałej zmianie liczby członków w rodzinie, 
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymują-
cy dodatek jest zobowiązany niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymu-
jący dodatek – Wójta Gminy. 

4. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły 
lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków w 
rodzinie, nienaleRnie pobrane przez nauczyciela 
świadczenia podlega zwrotowi. 

5. Cauczycielowi i jego małRonkowi zamieszkujące-
mu z nim na stałe, będącemu takRe nauczycielem, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
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określonej w ust. 1. MałRonkowie wspólnie 
wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał 
dodatek. 

6. Cauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
gminnych przysługuje tylko jeden dodatek, wy-
płacany przez wskazanego przez niego praco-
dawcę. 

7. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na 
wspólny wniosek nauczycieli będących współ-
małRonkami dyrektor szkoły, a na wniosek dy-
rektora – Wójt Gminy Dobroszyce. 

8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym złoRony został wniosek o jego przy-
znanie. 

§ 8 

1. Cauczycielom poszczególnych stopni awansu 
przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu 
pracy w trudnych lub uciąRliwych warunkach. 

2. Cauczycielom wykonującym pracę w trudnych 
warunkach przysługuje dodatek za warunki pra-
cy w wysokości 10% stawki godzinowej otrzy-
mywanego przez nauczyciela wynagrodzenia za-
sadniczego za kaRdą przepracowaną godzinę na-
uczania. 

3. Cauczycielom wykonującym pracę w uciąRli-
wych warunkach przysługuje dodatek za warun-
ki pracy w wysokości 10% stawki godzinowej 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodze-
nia zasadniczego. 

4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za wa-
runki pracy nauczycielowi przysługują dwa do-

datki w wysokości, o której mowa w ust. 2  
lub 3. 

5. Wysokość dodatku dla dyrektora szkoły ustala 
Wójt Gminy, a dla nauczyciela dyrektor szkoły. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dobroszyce. 

§ 10 

nraci moc: 
Uchwała nr XV-81/2008 Rady Gminy Dobroszyce z 
dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia na 
rok 2008 regulaminu określającego wysokość sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Dobroszyce, dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy, szczegółowy sposób obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie czternastu 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009. 
 
 

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
EDWAR PODCZASZYŃSKI
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UCHWAŁA RADY MMINY JEEUW SUDECKI  
NR XXII/128/2009 

z dnia 11 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wzsokośW stawek i szczegóoowe wa-
runki przzznawania nauczzcielom dodatków: za wzsougę latp motzwaczjne-
gop funkczjnegop za warunki pracz; zasadz wznagradzania za godzinz po-
nadwzmiarowe i godzinz doraźnzch zastępstw oraz wzsokośW i warunki 
wzpoacania nagród i innzch świadczeń ze stosunku pracz zatrudnionzm 
   w szkooach prowadzonzch przez Mminę Jeżów Sudecki w 2009 roku 

 Ca podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – warta Cauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674 
ze zm.) Rada Gminy uchwala regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania 
za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wyso-
kość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę JeRów Sudecki 
w 2009 roku. 
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R O Z D Z I A Ł   I 

Rostanowienia wstępne 

§ 1 

Regulamin niniejszy ma zastosowanie do nauczycie-
li posiadających poszczególne stopnie awansu za-
wodowego zatrudnionych w szkołach podstawo-
wych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę 
JeRów Sudecki. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. warcie Cauczyciela – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – warta 
Cauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Cr 97, poz. 
674 ze zmianami), 

2. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Carodowej z dnia 
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Cr 22, poz. 181 z 
2006 r. ze zmianami), 

3. wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela sta-
Rysty – naleRy przez to rozumieć wysokość 
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela posiadającego stopień awansu zawodo-
wego nauczyciela staRysty z tytułem zawodo-
wym magistra z przygotowaniem pedagogicz-
nym, obowiązującym w gminie JeRów Sudecki, 

4. organie prowadzącym szkołę – rozumie się 
przez to Gminę JeRów Sudecki, 

5. szkole – naleRy przez to rozumieć: szkołę lub 
zespół szkół, dla której organem prowadzącym 
jest Gmina JeRów Sudecki, 

6. dyrektorze lub wicedyrektorze – naleRy rozu-
mieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 

7. wójcie – naleRy rozumieć Wójta Gminy JeRów 
Sudecki, 

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

9. klasie – naleRy przez to rozumieć takRe oddział 
lub grupę, 

10. uczniu – rozumie się przez to takRe wycho-
wanka, 

11. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– naleRy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w 
art. 42 ust. 3,ust. 4a lub ust. 7 ustawy warta 
Cauczyciela i § 1 ust. 1 rozporządzenia, 

12. zakładowej organizacji związkowej – rozumie 
się przez to Zarząd Oddziału ZCR w JeRowie 
Sudeckim i womisję Międzyzakładową CSZZ 
„Solidarność” Rracowników Oświaty i Wy-
chowania w Jeleniej Górze. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Dodatek za wzsougę lat 

§ 3 

1. Rrzy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
stosuje się zasady i normy wymienione w § 7 

Rozporządzenia oraz art. 33 ust. 1 ustawy warta 
Cauczyciela.  

2. Cauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze godzin przysługuje dodatek za wysługę 
lat proporcjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

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

R O Z D Z I A Ł   III 

Dodatek motzwaczjnz 

§ 4 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 
szkole, stanowi wskaźnik w wysokości 5% pła-
cy zasadniczej nauczycieli w niej zatrudnionych. 

2. Cauczycielowi moRe być przyznany dodatek 
motywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staRy-
sty w granicach od 0% do 20%. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego zaleRna jest 
od osiąganych efektów pracy nauczyciela. 

4. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku 
motywacyjnego jest spełnienie wymogów okre-
ślonych w § 6 rozporządzenia. Ronadto dodatek 
motywacyjny i jego przyznanie uzaleRnia się od 
spełnienia znacznej części następujących kryte-
riów w zakresie:  
1) Osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, takich jak: 
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnie-

niem ich moRliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) wprowadzanie innowacji i róRnorodności 
metodycznych w odniesieniu do zajęć dy-
daktycznych i wychowawczych we 
współpracy z nauczycielami metodykami, 

c) przygotowanie i prowadzenie w ramach 
zespołów przedmiotowych lekcji otwar-
tych z zastosowaniem innowacji i róRno-
rodności metodycznych w odniesieniu do 
zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z 
ich rodzicami, opiekunami prawnymi, jak 
równieR pedagogiem szkolnym i Roradnią 
Rsychologiczno-Redagogiczną, 

e) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, współpraca z Rolicją  
i instytucjami wspierającymi. 

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

się do przydzielonych obowiązków,  
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
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d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej,  w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń słuRbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) ZaangaRowania w realizację czynności i za-

jęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2  
i 3 ustawy warta Cauczyciela, a w szczegól-
ności:                           
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleReńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Ca-
uczycieli, 

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

5. Warunkami dodatkowymi przyznania dodatku 
motywacyjnego dla dyrektora i wicedyrektora 
szkoły – oprócz kryteriów wymienionych w pkt 
4, są: 
a) poprawne i terminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
b) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

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

c) 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, 

d) współdziałanie z organem prowadzącym w 
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wy-
chowawczych oraz realizacja wniosków i za-
leceń organu prowadzącego, 

e) opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkoły, pozyskiwanie środków pozabudReto-

wych, celowe i oszczędne wydatkowanie 
środków finansowych, 

f) właściwe i racjonalne organizowanie działal-
ności administracyjno-gospodarczej, zgodne z 
potrzebami szkoły prowadzenie polityki ka-
drowej, dbałość o stan techniczny i estetykę 
obiektów szkolnych, racjonalne zarządzanie 
nieruchomością i majątkiem szkolnym, 

g) zapewnienie i przestrzeganie wymaganych 
prawem przepisów bhp i ppoR., 

h) dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształ-
towanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w stosunku do rodziców dzieci,  współpra-
cowników, jak i podwładnych, 

i) współpraca ze statutowymi organami szkoły i 
związkami zawodowymi.  

6. Rrzyznawanie dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela, w granicach przyznanych środków fi-
nansowych, ustala dyrektor szkoły. 

7. Rrzyznawanie dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora, dokonywane jest przez Wójta Gminy 
JeRów Sudecki na wniosek Sekretarza Gminy 
uwzględniając stosowne kryteria. 

§ 5 

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

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

R O Z D Z I A Ł   IV 

dodatek funkczjnz 

§ 6 

1. Cauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przyznaje 
się miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 
określonej w pkt 3.  

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieR nauczy-
cielom realizującym dodatkowe zajęcia i zadania, 
do których zalicza się:  
– wychowawstwo klasy  
– opiekuna staRu  

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

 
Wysokość stawki dodatku funkcyjnego                        

nabela nr 1 
Lp. Stanowisko kierownicze lui rodzaj dodatkowego zajęciap  

zadania 
WzsokośW dodatku 

 w wzmiarze miesięcznzm 
 

1. Dyrektor Zespołu Szkół, Dyrektor Szkoły  do 100% 
2. Wicedyrektor do 80% 

Wynagrodzenia 
zasadniczego  
nauczyciela staRy-
sty 

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

 
60 zł 
90 zł 

4. Za sprawowanie funkcji opiekuna staRu  60 zł 
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4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły, w granicach stawek określonych tabelą, 
ustala Wójt, uwzględniając między innymi wiel-
kość szkoły, jej strukturę organizacyjną, łączna 
liczbę oddziałów, ilość stanowisk kierowniczych, 
złoRoność zadań wynikających z zajmowanego 
stanowiska.  

5. Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko 
kierownicze oraz wykonującego inne dodatkowe 
zadania określone w pkt 2 wysokość dodatku 
funkcyjnego ustala dyrektor szkoły. 

6. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w 
pkt 1 przysługuje równieR nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie.  

§ 7 

1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, na-
uczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z 
kaRdego z tytułów. 

2. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna staRu przysługują za kaR-
dą osobę odbywającą staR i powierzoną nauczy-
cielowi. 

3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków wychowawcy klasy przysługują za 
kaRdą klasę powierzoną nauczycielowi niezaleR-
nie od wymiaru czasu pracy.  

R O Z D Z I A Ł   V 

Dodatek za warunki pracz 

§ 8 

1. Cauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciąRliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach  
§ 8 i 9 Rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w pkt 1, 
uzaleRniona jest od: 
a) stopnia trudności lub uciąRliwości dla zdrowia 

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

runkach, o których mowa w pkt 1. 
3. Cauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 

pracy z tytułu ich wykonywania w:  
1) trudnych warunkach – w wysokości 15% 

stawki godzinowej za: 
a) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z 

dziećmi i młodzieRą upośledzoną umysło-
wo w stopniu głębokim, 

b) prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego, 

c) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych 
w szkołach podstawowych. 

2) uciąRliwych warunkach w wysokości 20% 
stawki godzinowej, za zajęcia wymienione 
ppkt 1 i prowadzonych z dziećmi i młodzieRą, 
których stan zdrowia z powodu stanów cho-
robowych, wymienionych w § 2, ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Rracy i Rolityki Socjalnej 
z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryte-
riów oceny niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku Rycia (Dz. U. Cr 17, poz. 

162), uzasadnia konieczność sprawowania 
stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z 
dziećmi i młodzieRą powyRej 16 roku Rycia, u 
których wystąpiło naruszenie sprawności or-
ganizmu z przyczyn, o których mowa w § 
32, ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki Rracy i Rolityki Społecznej z dnia 15 lipca 
2003 roku w sprawie orzekania o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. 
U. Cr 139, poz. 1328). 

4. Dodatek za trudne warunki pracy określone wy-
Rej wypłaca się w całości, jeReli nauczyciel reali-
zuje w tych warunkach cały obowiązujący go 
wymiar godzin, oraz gdy nauczyciel, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze w szkole 
realizuje w tych warunkach obowiązujący go 
wymiar godzin.  

5. Wysokość dodatków za warunki pracy, z 
uwzględnieniem wymienionych warunków, w 
których umowa w pkt 3, ustala dla nauczyciela 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Modzinz ponadwzmiarowe i doraźnzch zastępstw 

§ 9 

1. 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 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela.  

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru za-
jęć nauczyciela ustala się, mnoRąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Re 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych za-
stępstw ustala się jak za jedną godzinę ponad-
wymiarową. 

R O Z D Z  A Ł   VII 

Nagrodzp ich wzsokośW oraz zasadz i krzteria przz-
znawania 

§ 10 

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

2. Środki stanowiące 0,8% przekazywane są bez-
pośrednio do budRetów placówek z przeznacze-
niem na nagrody, którymi dysponuje dyrektor.  

3. Środki stanowiące 0,2% przeznacza się na na-
grody dla nauczycieli będące w dyspozycji Wój-
ta.  

§ 11 

Cagrody Dyrektora szkoły, jak równieR nagrody 
Wójta, przyznawane są nauczycielom oraz odpo-
wiednio dyrektorom szkół i placówek w szczegól-
ności za: 
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1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
1) inspirowanie lub podejmowanie działań inno-

wacyjnych w zakresie wdraRania nowator-
skich metod nauczania i wychowania, opra-
cowywania autorskich programów i publika-
cji, dbałość o wysoką  jakość zajęć dydak-
tycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu 
wiedzy merytorycznej i metodycznej, 

2) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, po-
twierdzonych na sprawdzianach kompetencji, 
potwierdzonych wynikami nadzoru pedago-
gicznego lub oceną jej uczestników oraz za-
kwalifikowaniem się uczniów do udziału w 
zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w 
konkursach, przeglądach i festiwalach, co 
najmniej na szczeblu okręgowym (rejono-
wym), rozwijanie indywidualnych cech 
uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego 
rozwoju, osiągnięcia w pracy z uczniami 
uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudno-
ści w nauce, 

3) przygotowywanie i wzorowe organizowanie 
uroczystości szkolnych lub środowiskowych, 
takich jak: nadanie szkole imienia, wręczenia 
sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,  

4) organizowanie imprez kulturalnych, sporto-
wych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla 
uczniów, 

5) prowadzenie działalności wychowawczej w 
klasie poprzez organizowanie wycieczek, 
udział uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach z inte-
resującymi ludźmi prawidłowe organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieRy, 

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

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

w trudnej sytuacji materialnej lub Ryciowej, 
pochodzącym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych, 

2) inspiruje lub prowadzi działalność mającą na 
celu zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej wśród dzieci i młodzieRy, w 
szczególności narkomanii i alkoholizmu, osią-
ganie dobrych wyników w pracy resocjaliza-
cyjnej z uczniami, 

3) organizuje współpracę szkoły lub placówki z 
rodzicami, jednostkami wspomagającymi 
działalność statutową szkoły, takich jak słuR-
ba zdrowia, Rolicja oraz organizacjami i sto-
warzyszeniami,  

4) współpraca ze środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego. 

3. W zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i dy-
rektora oraz realizacji innych zadań statutowych 
szkoły: 
1) udział w zorganizowanych formach doskona-

lenia zawodowego, inspirowanie do doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, podejmowa-
nie działań na rzecz urządzenia i wyposaRenia 
własnego warsztatu pracy, inicjowania róRno-
rodnych działań rady pedagogicznej słuRących 
podnoszeniu jakości pracy szkoły, 

2) zaangaRowanie w prace na rzecz szkoły, kie-
rowanie zespołem samokształceniowym, pro-
blemowym, współpraca z ośrodkami do-
kształcania nauczycieli, 

3) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji za-
wodowej nauczycieli podejmujących pracę w 
zawodzie nauczyciela, 

4) diagnozowanie pracy szkoły, prawidłowa re-
alizacja planu wydatków budRetowych i pra-
widłowe prowadzenie dokumentacji związa-
nej ze stanem inwentaryzacyjnym szkoły, po-
zyskiwanie środków pozabudRetowych na 
rzecz szkoły, 

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

6) zaangaRowanie w poprawę stanu technicz-
nego i doposaRenia bazy szkolnej, remonty, 
inwestycje i prace wykonywane we własnym 
zakresie, 

7) inicjowanie i aktywne uczestnictwo w działa-
niach oświatowych na terenie Gminy JeRów 
Sudecki. 

§ 12 

1. Cagrody, o których mowa w § 10, są przyzna-
wane z okazji Dnia Edukacji Carodowej.        

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dy-
rektor za zgodą Wójta lub Wójt moRe przyznać 
nagrodę nauczycielowi w innym terminie. 

§ 13 

1. Cagrodę Wójta ustala się w wysokości nie wyR-
szej niR 150% miesięcznego wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela staRysty. 

2. Cagroda dyrektora nie moRe przekroczyć 100% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela staRysty. 

§ 14 

1. Wójt przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub 
na wniosek, według wzoru określonego w za-
łączniku do uchwały, z którym mają prawo wy-
stąpić:  
1) Dyrektor – dla nauczyciela zatrudnionego w 

danej szkole, 
2) organ nadzoru pedagogicznego – dla dyrekto-

ra szkoły, 
3) organizacje związkowe – dla nauczycieli i dy-

rektora szkoły, 
4) Rada Redagogiczna – dla nauczycieli i dyrek-

tora szkoły, 
5) Rada Rodziców – dla nauczycieli i dyrektora 

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

w Urzędzie Gminy  JeRów Sudecki w terminie 
do dnia 25 września kaRdego roku. 

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

4. Wnioski do dyrektora składne są w terminie do 
25 września kaRdego roku, według wzoru okre-
ślonego w załączniku do uchwały. 

5. Wnioski o nagrodę Wójta i dyrektora rozpatry-
wane są w terminie 14 dni od ostatecznego 
terminu ich składnia. 
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§ 15 

Cagroda Wójta lub dyrektora moRe być przyznana 
nauczycielowi, który przepracował w szkole, co 
najmniej 1 rok.  

§ 16 

Cauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w 
jego teczce akt osobowych. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Od-
działu ZCR w JeRowie Sudeckim i womisją Mię-
dzyzakładową CSZZ „Solidarność” Rracowników 
Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze. 

2. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy po 
uzgodnieniu treści z właściwymi strukturami 
związków zawodowych działających w oświa-
cie. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
JeRów Sudecki. 

§ 19 

nraci moc uchwała Rady Gminy JeRów Sudecki 
numer XII/58/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w 
sprawie: regulaminu określającego wysokość sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagra-
dzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny 
doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku 
pracy zatrudnionym w szkołach prowadzonych 
przez Gminę JeRów Sudecki w 2008 roku. 

§ 20 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
ARTUR SMOLAREK
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Zaoącznik do uchwaoz Radz Mminz Jeżów 
Sudecki nr XXII/128/2009 z dnia 11 lutego 
2009 r. (poz. 1140) 
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1141 

UCHWAŁA RADY MMINY KROTOSZYCE 
NR XX/117/09 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wzsokośW dodatków i innzch skoadni-
ków wznagrodzenia nauczzcieli oraz szczegóoowzch warunków 
                                         ich przzznawania 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 62, poz. 558, Cr 113, poz. 984, Cr 153, poz. 1271 
i Cr 214, poz. 1806, z 2003 r. Cr 80, poz. 717 i Cr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, Cr 116, poz. 1203 i Cr 214, poz. 1806, 
Cr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Cr 172, poz.1441, Cr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Cr 17, poz. 128, Cr 181, poz. 1337, z 2007 r. Cr 48, poz. 327 
i Cr 138, poz. 974, Cr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Cr 180, poz. 1111) 
oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. warta Cauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674, Cr 170, 
poz. 1218 i Cr 220, poz. 1600, z 2007 r. Cr 17, poz. 95, Cr 80, poz. 524 
i Cr 102, poz. 689) Rada Gminy wrotoszyce  uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szko-
łach prowadzonych  przez gminę wrotoszyce: 
1) wysokość dodatku  motywacyjnego, funkcyjne-

go i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich 
przyznawania, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z 
wyłączeniem świadczeń z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych. 

Dodatek motzwaczjnz 

§ 2 

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

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 
ich moRliwości 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., 

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) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowe-
go, 

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

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-
wodowych, 

7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycznych 
oraz innych urządzeń szkolnych, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
poleceń słuRbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) zaangaRowanie w realizację czynności i za-

dań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
warty Cauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) udział w pracach komisji przedmioto-

wych i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleReńskich lub in-
nych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych szkoły. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół decydują w szczególności następu-
jące kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów pu-

blicznych w oparciu o posiadane środki fi-
nansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 
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c) pozyskiwanie środków pozabudRetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkoły, 

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

2) sprawność organizacyjna 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) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia 

nauczycieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na 

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

chowawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, 

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

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskich, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz 
innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły 
poprzez rozwiązywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych za-
pobiegających zagroReniom społecznym, 

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

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

f) konstruktywna współpraca z radą rodzi-
ców lub szkoły i samorządem uczniow-
skim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszz niż 6 miesięcz i nie douż-
szz niż jeden rok szkolnz. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala 
dyrektor szkoły w oparciu o kryteria – w wyso-
kości do 20% wznagrodzenia zasadniczego. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół 
ustala wójt – w wysokości do 40% wznagro-
dzenia zasadniczego. 

6. Rrawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel 
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w 
danej szkole, a nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, z dniem powierzenia 
tego stanowiska. 

7. Cauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny po 
spełnieniu kryteriów, określonych w regulaminie 
i świadczeniu pracy bezpośrednio przed przy-
znaniem dodatku. 

8. Cauczycielom uzupełniającym etat w innej szko-
le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 

szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

9. Cauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 
18 i 19 warty Cauczyciela dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrek-
tora szkoły, w której nauczyciel był poprzednio 
zatrudniony. 

Dodatek funkczjnz 

§ 3 

1. Dodatki funkcyjne przysługują: 
1) dyrektorom szkół w wysokości od 12% do 

45% wznagrodzenia zasadniczegop 
2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzia-

nym w statucie szkoły i uwzględnionym w 
zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły od 
15 % do 40% wznagrodzenia  zasadniczegop 

3) nauczycielom – wychowawcom klas 4p5%p 
średniego wznagrodzenia nauczzciela stażz-
stzp  

4) nauczycielom – wychowawcom grup przed-
szkolnych w wysokości 5% średniego wzna-
grodzenia nauczzciela stażzstzp 

5) nauczycielom-opiekunom staRu w wysokości 
2% średniego wznagrodzenia nauczzciela 
stażzstz. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych w 
ust. 1 ustala dla dyrektorów wójt gminy, a dla 
pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły, 
uwzględniając odpowiednio m.in. wielkość szko-
ły jej warunki organizacyjne, złoRoność zadań 
wynikających z funkcji, wyniki pracy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-9/173/09 z dnia 19 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 3 ust. 2 we 
fragmencie „wyniki pracy”)  
3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna staRu przysłu-

guje za kaRdą osobę odbywającą staR, a dla wy-
chowawcy za kaRdą klasę lub oddział. W przed-
szkolu przysługuje jeden dodatek niezaleRnie od 
liczby grup, w których prowadzi się zajęcia. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje takRe nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. 

Dodatki za warunki pracz 

§ 4 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy uzaleRniona 
jest od: 
1) stopnia trudności i uciąRliwości realizowa-

nych prac lub zajęć, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanych w tych 

warunkach. 
2. Dodatek za trudne warunki pracy liczony jest od 

średniego wynagrodzenia nauczyciela staRysty i 
wynosi do 15% dla nauczycieli prowadzących 
indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowa-
nego do kształcenia oraz dla nauczycieli prowa-
dzących zajęcia dydaktyczne w klasach łączo-
nych w szkole podstawowej. 

3. Z tytułu pracy w warunkach uciąRliwych przy-
sługuje dodatek w wysokości do 20% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela staRysty. 
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4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 
przysługuje w wysokości do 20% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela staRysty.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-9/173/09 z dnia 19 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 4 ust. 4) 
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-

ści, jeReli nauczyciel realizuje w takich warun-
kach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych wa-
runkach obowiązujący go wymiar zajęć. 

6. Wysokość dodatków za warunki pracy ustala dla 
dyrektora wójt gminy, a dla pozostałych na-
uczycieli dyrektor szkoły. 

7. W razie zbiegu tytułów do dodatków za warunki 
pracy z tytułu trudności i uciąRliwości przysługu-
je nauczycielowi prawo do jednego wyRszego 
dodatku. 
Wznagrodzenie za godzinz ponadwzmiarowe  

i godzinz doraźnzch zastępstw 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeReli praca w godzinach ponad-
wymiarowych oraz doraźnego zastępstwa od-
bywa się w warunkach trudnych, uciąRliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych lub doraźnego zastępstwa na-
uczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1, ustala się mnoRąc tygodnio-
wy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć 
przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, Re czas zajęć do 1/2 godziny po-
mija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

Nagrodz ze specjalnego funduszu nagród 

§ 6 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli stanowią 1% plano-
wanego rocznego osobowego funduszu wyna-
grodzeń. 

2. Cagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy. wryteria i tryb ich przy-
znawania określa się w odrębnej uchwale. 

Dodatek mieszkaniowz 

§ 7 

1. Cauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niRszym niR połowa  tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu 
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowi-
ska przysługuje nauczycielski dodatek mieszka-
niowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zaleRności od stanu rodziny upraw-
nionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

7% 
średniego wznagrodzenia nauczzciela stażzstz. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: 
1) współmałRonka, który nie posiada własnego 

źródła utrzymania, 
2) dzieci do ukończenia 18 roku Rycia lub do 

czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
nie dłuRej jednak niR do 21 roku, oraz niepo-
siadające własnych dochodów dzieci będące 
studentami do czasu ukończenia studiów nie 
dłuRej jednak niR do 26 roku Rycia, 

3) rodziców nauczyciela, którzy pozostają na je-
go wyłącznym utrzymaniu  

4. Cauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje jeden dodatek, wypłacany przez 
szkołę wskazaną przez uprawnionego. 

5. Cauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie po-
wiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymu-
jący dodatek – wójta gminy o zaistniałej zmianie 
liczby członków rodziny. W przypadku niepo-
wiadomienia o powstałych zmianach, nienaleR-
nie pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

6. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
nauczycielowi na jego wniosek dyrektor szkoły, 
a dyrektorowi wójt gminy. 

7. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się nauczycielowi: 

1) niezaleRnie od tytułu prawnego do zajmowa-
nego przez niego lokalu mieszkalnego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złoRył 
wniosek o jego przyznanie, 

8. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
równieR za okres niewykonywania pracy, za któ-
ry wypłacane jest wynagrodzenie, oraz za czas 
odbywania zasadniczej słuRby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej słuRby woj-
skowej. W przypadku gdy nauczycielom powo-
łanym do słuRby umowa o pracę zawarta była na 
czas określony, dodatek wypłaca się do końca 
trwania umowy. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
wrotoszyce 

§ 9 

nraci moc uchwała nr X/ 49/07 Rady Gminy wroto-
szyce z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzo-
nych przez Gminę wrotoszyce regulaminu ustalają-
cego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, warunki pracy i na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Cr 54 –  6715  – Roz. 1141 i 1142 

dodatków, szczegółowy sposób obliczania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz za 
godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 
i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. 
Urz. Woj. Dolnośl. Cr 8, poz. 117). 

 

 

 

§ 10 

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

 
RRZEWODCItZĄtY RADY 

 
ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA
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UCHWAŁA RADY MMINY MARCISZUW 
NR XXXII/178/09 

z dnia 24 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wzsokośW stawek i szczegóoowe wa-
runki przzznawania dodatków do wznagrodzenia zasadniczegop szczegóoowe 
warunki oiliczania i wzpoacania wznagrodzenia za godzinz ponadwzmiarowe 
i godzinz doraźnzch zastępstw oraz wzsokośW i warunki wzpoacania nagród 
i innzch świadczeń wznikajączch ze stosunku pracz nauczzcieli w szkooach 
                 i placówkach prowadzonzch przez Mminę Marciszów 

 Ca podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. warta Cauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674 tekst jednolity 
z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 162, poz. 1568, z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, Cr 116, 
poz. 1203, Cr 167, poz. 1759) Rada Gminy uchwala: 

 
 

§ 1 

Regulamin wznagradzania nauczzcieli w  szkooach i 
placówkach prowadzonzch przez   Mminę Marci-
szów. 

§ 2 

I. POSTANOWIENIA OMULNE 

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrud-
nienia, przyjmuje się osoby zatrudnione w peł-
nym i niepełnym wymiarze godzin. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby 
osób zatrudnionych na pełny etat i etatów prze-
liczeniowych wynikających z zatrudnienia osób 
w niepełnym wymiarze zajęć. 

3. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli okre-
śla rozporządzenie Ministra Edukacji Carodowej 
z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Cr 42, poz. 257).     

4. Cie przewiduje się środków na podwyRszenie 
minimalnych stawek wynagrodzenia określonych 
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

5. Zajęcia wychowawcze realizowane przez na-
uczycieli w porze nocnej określa rozporządzenie 
Ministra Rracy i Rolityki Społecznej z dnia 17 
maja 2001 roku w sprawie realizowania przez 
nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Cr 52, 
poz. 550). 

6. Regulamin określa wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i 
wypłacania dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego: 
1) dodatku motywacyjnego, 
2) dodatku za wysługę lat, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
7) dodatek mieszkaniowy 
8) inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy. 

§ 3 

II.  DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Środki na dodatki motywacyjne określone są 
corocznie w planach finansowych szkół i pocho-
dzą ze środków przyznanych szkole na  wyna-
grodzenie zasadnicze ogółu nauczycieli zatrud-
nionych w danej szkole. Wysokość środków  
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finansowych na dodatki motywacyjne wynosi 
nie mniej niR 5% sumy stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią 
wynagrodzenia nauczycieli i przyznawaną w za-
leRności od jakości i efektów pracy, a w szcze-
gólności za: 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze, 
2) jakość świadczonej pracy, 
3) ocenę pracy nauczyciela, 
4) zaangaRowanie w przygotowaniu i realizacji 

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

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela przyznaje dyrektor szkoły w ramach przy-
znanych środków finansowych w oparciu o 
opracowane kryteria, które nie mogą być 
sprzeczne z niniejszym regulaminem. 

4.  Cauczycielowi moRe być przyznany dodatek 
motywacyjny  w wysokości nieprzekraczającej 
30% średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
Rysty. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
krótszy niR 2 miesiące i nie dłuRszy niR 1 rok. 
Dodatku  motywacyjnego nie przyznaje się na 
okres wakacji letnich. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół 
przyznaje Wójt ze środków określonych w  
ust. 1, uwzględniając stopień realizacji kryteriów   
kwalifikujących dyrektorów do ustalenia wyso-
kości dodatku motywacyjnego. 

7. Rrawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel 
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w 
danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres 
ten moRna skrócić do pół roku. 

§ 4 

III. DODATEK ZA WYSŁUMĘ LAT 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat 
określają przepisy art. 33 ust. 1 warty Cauczy-
ciela.  

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrud-
nienia do staRu pracy, będącego podstawą usta-
lania dodatku, określa § 7 rozporządzenia MEC z 
dnia 31 stycznia 2005 r. 

3. Cauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadnicze-
go za kaRdy rok pracy, wypłacany w okresach 
miesięcznych poczynając od czwartego roku 
pracy, z tym Re dodatek nie moRe przekroczyć 
20% wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Do okresów pracy wymaganych do nabycia 
prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się 
okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niR-
szym niR połowa obowiązującego wymiaru zajęć 
(czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mo-
wa w art. 22 ust. 3 wart Cauczyciela. 

5. Cauczycielowi pozostającemu jednocześnie w 
więcej niR jednym stosunku pracy do okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat nie 
wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pra-
cy, w którym pracownik jest lub był jednocze-
śnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego za-
trudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy pod-
stawowego zatrudnienia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-19/172/09 z dnia 18 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 4 ust. 3, 4 i 5). 
6. Cabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz 

jego wysokość potwierdza: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi – wójt. 

§ 5 

IV. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczy-
ciele, którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo 

inne stanowisko kierownicze przewidziane w 
statucie szkoły, 

2) wychowawstwo klasy lub oddziału przed-
szkolnego, grup świetlicowych, 

3) sprawowanie funkcji opiekuna staRu. 
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje wójt 

w granicach stawek  określonych tabelą 
uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki 
organizacyjne, złoRoność zadań wynikających z 
funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowni-
czych w szkole, wyniki pracy szkoły, a dla wi-
cedyrektorów i pozostałych osób zajmujących 
inne stanowiska  kierownicze dodatek funkcyjny 
przyznaje dyrektor szkoły. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-19/172/09 z dnia 18 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 5 ust. 2 we 
fragmencie: „wyniki pracy szkoły”). 
3. Cauczycielowi któremu powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły , albo inne stanowisko kierow-
nicze ustanowione w statucie szkoły, przysługu-
je dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie 
średniego wynagrodzenia nauczyciela staRysty, 
w wysokości określonej w poniRej podanej tabe-
li: 
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Taiela dodatków funkczjnzch 
 

Wysokość % średniego wynagrodzenia 
nauczyciela staRysty 

Lp. nypy szkół (placówek), stanowiska kierownicze 
od do 

1. Szkooz (zespooz szkóo) wszzstkich tzpów: 
a) dyrektor szkoły: 

 
– liczącej od 9 do 16 oddziałów, 
– liczącej od 17 do 25 oddziałów, 
– liczącej powyRej 25 oddziałów, 

 
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), 

 

 
 

 
25% 
30% 
35% 

 
15% 

 

 
 

 
45% 
60% 
60% 

 
30% 

 
 
 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje równieR nauczy-

cielom, którym czasowo powierzono  pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły (placówki) lub 
powierzono te obowiązki w zastępstwie, w wy-
sokości określonej dla dyrektora szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieR nauczy-
cielowi z tytułu wykonywania zadań: 
1) opiekuna staRu – w wysokości 5% średniego 

wynagrodzenia nauczyciela staRysty, 
2) wychowawstwa klasy – w wysokości 5% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela staRysty. 
6. Cauczycielowi szkół przysługuje dodatek za wy-

chowawstwo za kaRdy  powierzony oddział. Ca-
uczycielowi przedszkola, wychowawcy świetlicy  
przysługuje tylko za jeden oddział/grupę, nieza-
leRnie od liczby oddziałów/grup, w którym pro-
wadzą zajęcia. 

7. Cauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
staRu przysługuje dodatek za kaRdą powierzoną 
osobę. 

8. Rrawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 1, 2, powstaje z dniem objęcia 
określonej funkcji. 

9. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 
1,2, nie przysługują w okresie nieusprawiedli-
wionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu 
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-19/172/09 z dnia 18 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 5 ust. 9). 

§ 6 

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Cauczycielowi przysługuje dodatek za trudne 
warunki pracy, w przypadku gdy: 
1) prowadzi nauczanie indywidualne dzieci za-

kwalifikowanych do kształcenia specjalnego 
– w wysokości nie mniej niR 5% wynagro-
dzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za godzi-
ny faktyczne przepracowane. 

3. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy 
dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla 
dyrektora – wójt. 

§ 7 

VI. WYNAMRODZENIE ZA MODZINY 
PONADWYMIAROWE I MODZINY DORAŹNYCH 

ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczycie-
la ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględ-
nieniem dodatków za warunki pracy  przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych  lub doraźnego zastępstwa 
nauczyciela.  

2. Rrzez godziny ponadwymiarowe rozumie się 
godziny przydzielone  nauczycielowi w arkuszu 
organizacyjnym szkoły, wynikające z przydziału 
czynności dla nauczyciela w danym roku szkol-
nym, realizowane powyRej godzin obowiązko-
wego wymiaru zajęć. 

3. Rrzez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
powyRej ustalonego w stałym tygodniowym 
przydziale czynności wymiaru zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, realizo-
waną w zastępstwie za nieobecnego nauczycie-
la. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-19/172/09 z dnia 18 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 7 ust. 2 i 3). 
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 
ust. 4a warty Cauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin re-
alizowanego wymiaru zajęć. 

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoRąc tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 
– z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten spo-
sób, Re czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,  
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a co najmniej 0,5  godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 

§ 8 

VII. WYNAMRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

1. Cauczycielowi, który sprawował opiekę nad 
dziećmi wyjeRdRającymi do innych miejscowości 
w ramach tzw. „Zielonych Szkół”, przysługuje 
odrębne wynagrodzenie jak za 10 godzin po-
nadwymiarowych tygodniowo. 

2. Za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć 
uczniowskich z języka polskiego przysługuje do-
datkowe wynagrodzenie w wysokości 2% wy-
nagrodzenia zasadniczego, naliczanego propor-
cjonalnie do realizowanego wymiaru  godzin. 

3. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których 
mowa w § 8, przewidziane nauczycielom, któ-
rym powierzono stanowisko kierownicze, oraz 
nauczycielom korzystającym ze zniRki godzin 
wypłaca się w takim stosunku, w jakim realizo-
wany przez nich wymiar godzin języka polskiego 
pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczycie-
la danej szkoły. 

4. Cauczycielowi, za działalność w ramach obo-
wiązków wynikających z funkcjonowania słuRb 
BHR w szkole i szkoleń w zakresie BHR przysłu-
guje dodatek do wynagrodzenia 
– w wysokości 1% uposaRenia zasadniczego. 

5. Dodatek, o którym mowa w ust. 4, przysługuje 
równieR nauczycielowi wykonującemu obowiązki 
społecznego inspektora pracy. 

§ 9 

VIII. NAMRODY ZE SPECJALNEMO FUNDUSZU 
NAMRUD 

1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowa-
nego rocznego osobowego funduszu wynagro-
dzeń. 

2. Ustala się następujący podział specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze : 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody przyznawane przez dyrektorów, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody organu prowadzącego. 
3. Cagrody, o których mowa w ust 2, są przy-

znawane w terminie do dnia 14 października 
kaRdego roku z okazji Dnia Edukacji Carodo-
wej. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach nagroda moRe być przyznana w innym 
terminie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta wy-
stępuje: 
– dla nauczycieli – dyrektor szkoły 
– dla dyrektora szkoły – rada pedagogiczna, 

kierownik referatu oświaty. 
5. Wójt moRe z własnej inicjatywy przyznać na-

grodę nauczycielowi lub dyrektorowi po speł-
nieniu kryteriów określonych w ust. 6. 

6. Cagroda Wójta Gminy Marciszów moRe być 
przyznana nauczycielowi, który posiada co 
najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej, za: 

a) Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej; 

b) WdraRanie innowacji pedagogicznych; 
a) Dbałość o mienie szkoły; 
b) Rolepszanie bazy dydaktycznej; 
c) Zdobywanie dodatkowych środków finan-

sowych dla placówki; 
d) Rrawidłowe realizowanie planu finansowego 

szkoły; 
e) Dobrą współpracę z radą pedagogiczną, ro-

dzicami, środowiskiem lokalnym, organem 
prowadzącym i nadzorującym szkołę; 

h) Inne osiągnięcia. 
7. Cauczyciel, któremu została przyznana nagro-

da, otrzymuje dyplom, którego  odpis zamiesz-
cza się w jego teczce akt osobowych. 

8. CiezaleRnie od nagrody organu prowadzącego, 
nauczyciel moRe otrzymać w danym roku na-
grody: ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora 
szkoły. 

9. Cagroda dyrektora szkoły nie moRe być wyRsza 
od nagrody organu prowadzącego. 

10. Wysokość nagrody dyrektora wynosi 75% 
średniego wynagrodzenia  nauczyciela staRy-
sty. 

11. Wysokość nagrody organu prowadzącego wy-
nosi 100% średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela staRysty. 

§ 10 

IX. DODATKI SOCJALNE 

1. Cauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska  nauczyciela, zatrud-
nionemu w wymiarze nie niRszym niR połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przy-
sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzaleRnio-
na jest od stanu rodzinnego i wynosi: 
1) dla 1 osoby 3% 
2) dla 2 osób 4% 
3) dla 3 osób 5% 
4) dla 4 i więcej osób 6% 
średniego wznagrodzenia nauczzciela stażzstz, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 warty Ca-
uczyciela, po zaokrągleniu do pełnych złotych. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnione-
go do dodatku zalicza się wspólnie  z nim za-
mieszkałych: 
1) małRonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-

łącznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu dzieci do ukoń-

czenia 18 roku żzcia lub do czasu ukończe-
nia przez niego szkoły ponadgimnazjalnej, 
nie doużej niż do ukończenia 21 roku żzcia, 

4) pozostające na utrzymaniu niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyRszych, nie dłuRej niR do 
ukończenia 26 roku Rycia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające woa-
snego źródoa dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
których mowa w ust. 3, nauczyciel jest zobo-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Cr 54 –  6719  – Roz. 1142 

wiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora 
szkoły, a dyrektor szkoły – organ prowadzący. 
W przypadku niepowiadomienia o zaistniałej 
zmianie liczby członków rodziny, nienależnie 
poirane świadczenie podlega zwrotowi.  

5. Cauczycielowi i jego małRonkowi zamieszkują-
cego z nim stale, będącemu takRe nauczycie-
lem, przysługuje tylko jeden dodatek. 
MałRonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, 
który będzie im wypłacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje niezaleRnie od tytułu 
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 
mieszkalnego. 

7. Cauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
lub wspólny wniosek nauczycieli będących 
współmałRonkami. 

9. Dodatek przyznaje: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi szkoły – wójt. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
złoRony został wniosek o przyznanie. 

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

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
3) odbywania zasadniczej słuRby wojskowej, 

przeszkolenia  wojskowego, okresowej 
słuRby wojskowej. W przypadku gdy z na-
uczycielem powołanym do słuRby wojsko-
wej zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłuRej 
niR do końca okresu, na który umowa ta 
została zawarta. 

4) korzysta z urlopu wychowawczego. 

12. Dodatek wypłaca się z dołu, w terminie wypła-
ty wynagrodzenia. 

§ 11 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Cauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze godzin przysługuje  wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć 
określonych w umowie o pracę, z wyjątkiem 
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo  klasy 
w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości 
bez względu na wymiar  zajęć. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego regulaminu 
mogą być dokonywane w trybie przewidzianym 
dla ich ustalania i wymagają formy pisemnej. 

3. nraci moc nr XVIII/93/08 Rady Gminy Marci-
szów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie Re-
gulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw oraz wysokość i warunki wy-
płacania nagród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli  w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Marci-
szów w roku 2008. 

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny. 

5. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodo-
wymi zrzeszającymi nauczycieli. 

6. Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2009 r. 

 
RRZEWODCItZĄtY 

RADY GMICY 
 

HENRYK MAZUR 
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UCHWAŁA RADY MMINY MŚCIWOJUW 
NR XXV/174/09 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu przzznawania dodatków oraz innzch skoadników wz-
nagrodzenia nauczzcielom zatrudnionzm w szkooach i placówkach 
         oświatowzch prowadzonzch przez Mminę Mściwojów 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz.1591 z późn. zmia-
nami) i art. 30 ust. 6, i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
warta Cauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674 z późn. zmianami) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Carodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
z 2005 r. Cr 22, poz. 181 z późn. zmianami) – Rada Gminy Mściwojów 
uchwala: 

 
Regulamin 

przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Mściwojów. 

 
R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole lub placówce, naleRy przez to rozumieć: 

szkołę podstawową oraz gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, 

2) nauczycielach, naleRy przez to rozumieć nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mściwojów, 

3) dyrektorze, naleRy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów, 

4) wójcie, naleRy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Mściwojów, 

5) warcie Cauczyciela, naleRy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – warta Ca-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674 ze 
zm.), 

6) rozporządzeniu, naleRy przez to rozumieć rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Carodowej z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagradzania zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. z 2005 r. Cr 22, poz. 181 z 
późn.zm.) 

7) gminie, naleRy przez to rozumieć Gminę Mściwo-
jów. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Dodatek za wzsougę lat 

§ 2 

1. Cauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 
warty Cauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Dodatek motzwaczjnz 

§ 3 

1. Cauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mściwojów, przysłu-
guje dodatek motywacyjny. 

2. Wysokość środków dla szkoły na dodatek mo-
tywacyjny ustala się dla wszystkich zatrudnio-
nych nauczycieli w wysokości co najmniej 4% 
średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela staRysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 
warty Cauczyciela. 
Dodatek motywacyjny przyznawany jest : 
1) dla dyrektorów szkół do 50%, 
2) dla nauczycieli do 20%, 
3) dla nauczycieli rozpoczynających pracę w 

danej placówce po upływie co najmniej 6 
miesięcy zatrudnienia. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy jednak niR dwa miesięce i 
nie dłuRszy niR jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego i czas, na 
jaki został przyznany, ustala dla nauczycieli dy-
rektor szkoły, a dla dyrektora wójt z wydzielo-
nych środków. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego zaleRna jest 
od stopnia awansu zawodowego i efektów pra-
cy nauczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy 
szkoły (placówki). Rrzy ustalaniu wysokości do-
datku motywacyjnego bierze się w szczególno-
ści pod uwagę: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a 
w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich moRliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
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tyczno-wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów (testów kompetencyj-
nych) i sprawdzianów albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

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

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki. 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
poleceń słuRbowych, 

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

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
warty Cauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

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

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

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

f) dodatkowe czynności zlecane doraźnie 
przez dyrektora lub wójta. 

6. Rrawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
dnia przyznania. 

7. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. 

ROZDZIAŁ IV 

Dodatek funkczjnz 

§ 4 

1. Cauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora i wicedyrektora szkoły lub inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, przyznaje się miesięczny dodatek funk-
cyjny w wysokości określonej w poniRszej tabe-
li:

 
Lp. Stanowisko kierownicze Stawka dodatku (w %) liczonego od 

średniego wznagrodzenia nauczzciela 
stażzstz 

1. Dyrektor szkoły do 8 oddziałów od 20 do 50% 
2. Dyrektor szkoły liczącej powyRej 8 oddziałów od 20 do 60% 

 
2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w 

ust. 1 przysługuje równieR nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. JeReli stanowisko kierownicze powierzo-
no nauczycielowi na okres nieobejmujący peł-
nych miesięcy, to dodatek funkcyjny wypłaca 
się w wysokości proporcjonalnej do czasu peł-
nienia tych obowiązków. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie, w granicach stawek określonych w 
ust. 1 ustala dyrektor. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły i dla dyrektora w zastępstwie, w grani-
cach stawek określonych tabelą ustala wójt, 
uwzględniając między innymi: 
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjna, 
2) złoRoność zadań wynikających z zajmowane-

go stanowiska. 
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z 

tytułu wykonywania zadań:  
1) wychowawstwa klasy, oddziału przedszkol-

nego w wysokości co najmniej 5% miesięcz-
nie, liczonego od średniego wynagrodzenia 
nauczyciela staRysty, 

2) opiekuna staRu w wysokości co najmniej 3% 
miesięcznie, liczonego od średniego wyna-
grodzenia nauczyciela staRysty, 

3) doradcy metodycznego lub nauczyciela – 
konsultanta co najmniej 2% miesięcznie, li-
czonego od średniego wynagrodzenia na-
uczyciela staRysty. 

6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5, 
dla uprawnionych nauczycieli przyznaje dyrek-
tor. 

7. Rrawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w 
okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania dodatkowych zadań, za które 
przysługuje dodatek. JeReli stanowisko kierow-
nicze lub wykonywanie dodatkowych zadań 
powierzono nauczycielowi na okres nieobejmu-
jący pełnych miesięcy, to dodatek funkcyjny 
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do 
czasu pełnienia tych obowiązków. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-9/177/09 z dnia 20 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 4 ust. 7) 
8. Cauczyciel, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a 
w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeReli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

9. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 
1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w ust.5 pkt 1. 
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R O Z D Z I A Ł   V 

Dodatek za warunki pracz 

§ 5 

1. Cauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy 
w trudnych i uciąRliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w § 8 i 9 rozporządzenia, a w 
szczególności prowadzenie indywidualnego na-
uczania dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego i nauczania indywidualnego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się 
w wysokości 20% w odniesieniu do stawki go-
dziny wynikającej z osobistego zaszeregowania 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za 
kaRdą godzinę efektywnie przepracowaną. 

3. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycie-
lowi dyrektor. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Wznagrodzenie za godzinz ponadwzmiarowe  
i godzinz doraźnzch zastępstw 

§ 6 

1. Godziny ponadwymiarowe przydziela się na-
uczycielowi zgodnie z art. 35 ustawy warta Ca-
uczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 2. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 
której mowa w ust. 3, uzyskuje się mnoRąc od-
powiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, Re 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   VII 

Dodatek mieszkaniowz 

§ 7 

1. Cauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niRszym niR połowa tygodniowo obowiązujące-
go wymiaru godzin i posiadającemu kwalifika-
cje wymagane do zajmowanego stanowiska 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zaleRności od liczby osób w rodzi-
nie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
sięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4% 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 5% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

6% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela staRy-
sty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 warty 
Cauczyciela. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: 
1) współmałRonka, który nie posiada własnego 

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

wyłącznym utrzymaniu. 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małRonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku Rycia lub do czasu ukończe-
nia przez nie szkoły ponadpodstawowej al-
bo ponadgimnazjalnej, nie dłuRej jednak niR 
do ukończenia 21 roku Rycia, 

4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małRonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyRszych, nie dłuRej jednak 
niR do ukończenia 26 roku Rycia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodu. 

4. Cauczycielowi i jego współmałRonkowi, będą-
cego takRe nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 
2. 

5. MałRonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który będzie im wypłacał ten dodatek. 

6. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy, o któ-
rych mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek 
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. 

7. Cauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyzna-
je – dyrektor, a dyrektorowi – wójt. 

8. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje nauczycielowi: 
1) niezaleRnie od tytułu prawnego do zajmo-

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

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

9. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w okresie wykonywania pracy, a takRe w 
okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
3) odbywania zasadniczej słuRby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuR-
by wojskowej, w przypadku jednak, gdy z 
nauczycielem powołanym do słuRby zawar-
ta była umowa o pracę na czas określony, 
dodatek wypłaca się nie dłuRej niR do końca 
okresu, na który umowa ta została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 
5) korzystania nauczyciela z urlopu dla pora-

towania zdrowia. 
10. Cauczyciel, który pobiera dodatek mieszkanio-

wy, obowiązany jest poinformować odpowied-
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nio dyrektora szkoły lub wójta o zmianach w 
jego sytuacji rodzinnej mających wpływ na 
prawo do dodatku lub na wysokość dodatku 
mieszkaniowego. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych do-
puszczalne jest podwyRszenie stawek minimal-
nego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

2. Wysokość kwoty o jaką podwyRsza się wyna-
grodzenie, o którym mowa w ust. 1, dla na-
uczyciela ustala się jako procent jego wynagro-
dzenia zasadniczego, z tym Re dla poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego kwota nie 
moRe być wyRsza niR: 
1) dla nauczyciela staRysty – do 10%, 
2) dla nauczyciela kontraktowego – do 11%, 
3) dla nauczyciela mianowanego – do 12%, 
4) dla nauczyciela dyplomowanego – do 13%. 

3. RodwyRszanie kwot, o których mowa w ust. 1, 
dla nauczycieli następuje w granicach środków 
przyznanych uchwałą budRetową. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 10 

nracą moc uchwały: 
1) Cr XIII/103/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 

29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu przy-
znawania dodatków oraz innych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Mściwojów na rok 2008; 

2) Cr XV/120/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 
29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regula-
minu przyznawania dodatków oraz innych 
składników wynagrodzenia nauczycielom za-
trudnionym w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Gminę Mściwojów na rok 2008. 

§ 11 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
JERZY DELANOWSKI
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UCHWAŁA RADY MMINY OŁAWA  
NR XXXVII/250/2009 

z dnia 27 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu przzznawania dodatków do wznagrodzenia  
zasadniczego nauczzcieli na rok 2009 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Cr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. warta 
Cauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz.674 z późn. zm.) 
Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Oława; 

2) dzrektorze lui wicedzrektorze – naleRy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa pkt 1; 

3) roku szkolnzm – naleRy przez to rozumieć okre-
sy pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia następnego; 

4) klasie – naleRy przez to rozumieć takRe oddział 
lub grupę; 

5) uczniu – naleRy przez to rozumieć takRe wy-
chowanka; 

6) tzgodniowzm oiowiązkowzm wzmiarze godzin 
– naleRy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w 
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
warta Cauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 
r. Cr 97, poz. 674 z późn. zm.).                   

§ 2 

Dodatek za wzsougę lat 

1. Cauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę 
lat w wysokości i na zasadach określonych w 
art. 33 ust.1 warty Cauczyciela.  

2. Szczegółowe zasady naliczania okresów zatrud-
nienia do staRu pracy, będącego podstawą usta-
lenia stawki dodatku, określa § 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Carodowej i Sportu z dnia 31 
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stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagradzania zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagradzania zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. Cr 22, poz. 181). 

3. Cabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz 
jego wysokość potwierdza nauczycielowi dyrek-
tor szkoły lub placówki, a dyrektorowi – Wójt 
Gminy Oława. 

§ 3 

Dodatki motzwaczjne 

1. Środki na dodatki motywacyjne określane są 
corocznie w planach finansowych szkół i pocho-
dzą ze środków przyznanych szkole na wyna-
grodzenia zasadnicze. Wysokość środków finan-
sowych na dodatki motywacyjne wynosi 2% 
sumy stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli w szkole.  

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią 
wynagrodzenia nauczycieli i przyznawaną w za-
leRności od jakości i efektów pracy, a w szcze-
gólności za: 
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze; 
2) jakość świadczonej pracy; 
3) ocenę pracy nauczyciela; 

4) zaangaRowanie w przygotowaniu i realizacji 
zajęć i czynności wynikających z zadań statu-
towych szkoły oraz związanych z samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

3. Cauczycielowi moRe być przyznany dodatek 
motywacyjny w wysokości od 5% do 20% jego 
wynagrodzenia zasadniczego.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na okres 
nie krótszy niR 3 miesiące i nie dłuRszy niR 5 
miesięcy.  

5. Cauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor szkoły w ramach przyznanych środków 
finansowych, uwzględniając stopień realizacji 
kryteriów opracowanych dla swojej placówki, 
które nie mogą być sprzeczne z niniejszym regu-
laminem. 

6. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje 
Wójt Gminy ze środków określonych w ust. 1, 
uwzględniając stopień realizacji kryteriów kwali-
fikujących dyrektorów do ustalenia wysokości 
dodatku motywacyjnego, zawartych w tabeli nr 
1. Dyrektorowi moRe być przyznany dodatek 
motywacyjny w wysokości do 20% jego wyna-
grodzenia zasadniczego. 

7. wryteria, wg których przyznawany jest dodatek 
motywacyjny dla dyrektorów szkół zawarte są 
w tabeli nr 1. 

 

nabela 1 
 

Lp. Krzterium 
1 Osiągnięcia dzdaktzcznep wzchowawcze i opiekuńcze. 

Skuteczność oddziaływań dydaktycznych: 

1.1 Wyniki klasyfikacji i promocji; 

1.2 Sukcesy w konkursach (olimpiadach) przedmiotowych i innych na szczeblu powiatowym, wo-

jewódzkim (okręgowym) i centralnym; 

1.3 Wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczania (w tym sprawdzian szóstoklasisty i egzamin 

gimnazjalisty). Stopień przygotowania sześciolatków do szkoły. 

1.4 Wspomaganie uczniów mających trudności w nauce; zapewnienie pomocy uczniom o specjal-

nych potrzebach edukacyjnych (w tym nauczanie uczniów niepełnosprawnych). 

2 SkutecznośW oddziaozwań wzchowawczo-opiekuńczzch: 
2.1. Diagnozowanie i eliminowanie zachowań nagannych (agresja, uzaleRnienia, absencja); 

2.2. Zapewnienie w placówce poczucia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom; 

2.3. nworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczniów/wychowanków; 

2.4. Organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno-wychowawczej (w tym współpraca z po-

radnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę wycho-

wawczą szkoły); 

2.5. nworzenie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów (m.in. naukowych, spor-

towych, artystycznych). 

3 Preferowanie dziaoań organizaczjnzch i pedagogicznzch (w tzm innowaczjnzch)p tworzączch indzwidual-
nz charakter szkooz: 

3.1 Jakość opracowywanych i realizowanych planów rozwoju szkoły; 

3.2 WdraRanie autorskich programów nauczania; 

3.3 Rromowanie osiągnięć edukacyjnych szkoły. 
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ciąg dalszy tabeli nr 1 
4 
 
 

JakośW świadczonej pracz 
4.1 Wykazywanie dbałości o mienie komunalne, będące w zarządzie dyrektora i gospodarne nim za-

rządzanie, w tym: 

1) wonserwacja i naprawy wynikające z przeglądów doraźnych i okresowych; 

2) Realizacja planów remontów; 

3) Modernizowanie bazy szkoły (w tym racjonalność zakupów). 

5 Prowadzenie racjonalnej politzki kadrowej: 
5.1 Systematyczne (terminowe) dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 

5.2 Inicjowanie i wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli; 

5.3 Rrzeciwdziałanie, rozwiązywanie problemów i konfliktów zakładowych oraz środowiskowych. 

6 Zapewnienie wzsokiego stopnia organizacji pracz placówki oświatowej: 
6.1 Rrzestrzeganie statutu szkoły/przedszkola; 

6.2 Zapewnienie sprawnego systemu obiegu informacji (dyrektor – nauczyciele – uczniowie – rodzi-

ce); 

6.3 Wykazywanie dbałości o właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy (pracowników, 

uczniów, dzieci w przedszkolu); 

6.4 Zorganizowanie właściwej opieki nad uczniami (doRywianie, zajęcia świetlicowe, opieka medyczna, 

wycieczki, zapomogi, itp.); 

6.5 wontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy; 

6.6 Opracowanie i stosowanie systemu ewaluacji pracy szkoły. 

 
7 

Ocena pracz. 
7.1 Aktualna pozytywna ocena pracy dyrektora. 

 
8 

8.1. ZaangaRowanie w przygotowywaniu i realizacji zajęć oraz innych czynności wynikających z zadań 

statutowych szkoły.   

8.2 Rrawidłowe planowanie budRetu (planu rzeczowo-finansowego) swojej placówki. 

9 Racjonalne dysponowanie środkami określonymi w planie rzeczowo-finansowym placówki. 

10 Rozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i świadczeń na rzecz placówek oświatowych (w ra-

mach obowiązującego prawa). 

11 Aktywna współpraca z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców placówki. 

12 Organizowanie współpracy między placówkami. 

13 Współpraca z instytucjami oświatowymi (stowarzyszenia, fundacje) w celu podnoszenia jakości pracy 

szkoły i wzbogacenia oferty dydaktyczno-wychowawczej. 

14 Realizowanie polityki oświatowej organu prowadzącego, w szczególności: 

14.1 Rzetelne realizowanie postanowień, decyzji, uchwał wydanych przez organy JSn; 

14.2 nerminowe wypełnianie dodatkowych zadań zlecanych przez organ prowadzący. 

15 Merytoryczna współpraca z Urzędem Gminy i Gminnym Zespołem Oświaty. 

15.1 Rrzestrzeganie ustalonych procedur, terminów, m.in. opracowywania arkusza organizacyjnego, 

przedkładania na bieRąco aneksów do tego arkusza; jakość i terminowość sporządzania sprawoz-

dań budRetowych, statystycznych i innych. 

15.2 nerminowość i rzetelność realizacji zadań zlecanych przez Wójta i dyrektora GZO.  

16 
 
 
 
 
 
 
 

Rrawidłowe wywiązywanie się z obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego: 

16.1 Rrzestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzia-

nów/egzaminów; 

16.2 Diagnozowanie poziomu nauczania i postępów w nauce; 

16.3 Ewaluacja systemu kształcenia. 

16.4 Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym własnego. Inicjowanie we-

wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

                                                              
§ 4 

Dodatki funkczjne 

1. Cauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 

szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w tabeli nr 2. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
ustala Wójt Gminy w granicach stawek określo-
nych tabelą uwzględniając m. in. wielkość szko-
ły, jej warunki organizacyjne, złoRoność zadań 
wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę sta-
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nowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
szkoły. 

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedy-
rektorów, innych stanowisk kierowniczych, jak 
równieR osób wymienionych w pkt 4 przyznaje 
dyrektor szkoły. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje równieR nauczy-
cielowi z tytułu wykonywania zadań: 
1) opiekuna staRu w wysokości 50,00 zł mie-

sięcznie;  
2) wychowawcy klasy w wysokości 100,00 zł 

miesięcznie w przedszkolu i w szkołach. 

5. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem 
przysługuje takRe nauczycielom, którym powie-
rzono obowiązki kierownicze w zastępstwie in-
nej osoby, jeśli jej nieobecność w pracy przekro-
czy 1 miesiąc. JeReli odpowiednie stanowisko 
kierownicze powierzono nauczycielowi na okres 
nieobejmujący pełnych miesięcy, dodatek funk-
cyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej 
do czasu pełnienia związanych z nim obowiąz-
ków. 

 
nabela nr 2 
tabela dodatków funkcyjnych  

Miesięcznie (w zo) 
Lp. Stanowisko 

od do 
1. 

Rrzedszkola 

- Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów 

- Dyrektor przedszkola powyRej 3 oddziałów 

 

200 

300 

 

400 

600 

2. 
Szkoły 

- Dyrektor szkoły/zespołu liczącej do 7 oddziałów 

- Dyrektor szkoły/zespołu liczącej od 8 do 18 oddziałów 

- Wicedyrektor szkoły/zespołu  

 

350 

550 

300 

 

600 

850 

650 

 

§ 5 

Dodatki za warunki pracz 

1. Cauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w klasach łączonych. 

2. Wysokość i warunki przyznawania dodatku za 
warunki pracy: 
1) w klasach łączonych IV-V, V-VI szkół pod-

stawowych: 
a) 10% wynagrodzenia zasadniczego  na 

przedmiotach: j. polski, matematyka, przy-
roda, historia, języki obce, jeReli liczba 
uczniów w klasie przekracza 20 osói, 

b) 5% wynagrodzenia zasadniczego na 
przedmiotach: j. polski, matematyka, przy-
roda, historia, języki obce, jeReli liczba 
uczniów w klasie nie przekracza 20 osói; 

2) w klasach łączonych O-I, I-II, II-III  szkół pod-
stawowych: 
a) 10% wynagrodzenia zasadniczego, jeReli 

liczba uczniów w klasie przekracza 20 
osóip 

b) 5% wynagrodzenia zasadniczego, jeReli 
liczba uczniów w klasie nie przekracza 20 
osói. 

3. Cauczycielom posiadającym odpowiednie kwali-
fikacje i prowadzącym nauczanie indywidualne z 
dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia spe-
cjalnego przysługuje dodatek za trudne warunki 
w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w § 5, 
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora 
Wójt Gminy Oława. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za 
godziny efektywnie przepracowane. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-17/163/09 z dnia 17 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 5 ust. 5) 
6. Cauczycielom realizującym nauczanie indywidu-

alne poza siedzibą szkoły, przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu w wysokości biletu autobu-
sowego. 

§ 6 

Wznagradzanie za godzinz ponadwzmiarowe  
i godzinz doraźnzch zastępstw 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
godziny zastępstw doraźnych wypłaca się we-
dług osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.  

2. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę po-
nadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 
pracy, jeReli praca w ponadwymiarowych godzi-
nach odbywa się w takich warunkach) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
zgodnie z art. 42 i 42a ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – warta Cauczyciela (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Cr 97, poz. 674 z póź. zm.), z 
uwzględnieniem zapisu art. 42 ust. 6 cytowanej 
ustawy. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w punk-
cie 2, uzyskuje się mnoRąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnej godziny w ten sposób, Re czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
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4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowiska o róR-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar go-
dzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych go-
dzin danego stanowiska przez wymiar obowiąz-
kowy, wynikający z zapisów art. 42 ust. 3 cy-
towanej w ust. 4 ustawy, wynikającej z zapisów 
art. 42 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy i sumując 
te ilorazy (po zaokrągleniu do liczby całkowitej). 
Rrzykład: 
Cauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin mate-
matyki i realizuje 13 godzin jako wychowawca 
świetlicy, tj. 
12/18 + 13/26 = 0,67 + 0,50 = 1,17 
25/1,17 = 21,37 = 21 
W tym przykładzie nauczyciel będzie miał 4 go-
dziny ponadwymiarowe (realizuje 25 godzin dla 
wymiaru obowiązkowego 21 godzin). 

§ 7 

Przzznawanie nagród ze specjalnego funduszu  
nagród dla nauczzcieli za ich osiągnięcia 

dzdaktzczno-wzchowawcze 
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego fundu-

szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanych środków na zasadnicze wynagrodze-
nia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w 
rocznym planie finansowym szkoły, z tym Re: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na 

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

nagrody organu prowadzącego. 
2. Cagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy, przyznawane są z okazji 
Dnia Edukacji Carodowej. W uzasadnionych 
przypadkach, dyrektor za zgodą Wójta Gminy 
moRe przyznać nauczycielowi nagrodę w innym 
czasie. 

3. Cagrodę moRe otrzymać nauczyciel, który prze-
pracował w jednostkach organizacyjnych oświa-
ty Gminy Oława minimum 1 rok. 

4. Rrzy przyznawaniu nagród uwzględnia się: 
1) Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-

no-wychowawczej; 
2) WdraRanie innowacji pedagogicznych; 
3) Dbałość o mienie szkoły (przedszkola); 
4) Rolepszanie bazy dydaktycznej; 
5) Zdobywanie dodatkowych środków finan-

sowych dla placówki; 
6) Rrawidłowe realizowanie planu finansowego 

szkoły (przedszkola); 
7) Dobrą współpracę z radą pedagogiczną, ro-

dzicami, środowiskiem lokalnym, organem 
prowadzącym i nadzorującym szkołę 
(przedszkole);       

8) Rrowadzenie prawidłowej polityki kadrowej; 
9) Rrzestrzeganie prawa oświatowego i innych 

przepisów prawnych; 
10) Inne osiągnięcia. 

5. Wysokość nagrody uzaleRniona jest od spełnie-
nia wymagań, nie moRe jednak przekroczyć 
100% miesięcznego wynagrodzenia brutto na-

uczyciela ustalonego jako średnia z ostatnich 
sześciu miesięcy. 

6. Cauczyciel, któremu została przyznana, otrzy-
muje dyplom, którego odpis umieszcza się w je-
go aktach osobowych. 

7. Wnioski o Cagrodę Wójta i Dyrektora mogą 
składać: 
1) rada pedagogiczna; 
2) rada (inne reprezentacje rodziców) szkoły lub 

placówki oświatowej; 
3) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej; 
4) związki zawodowe; 
5) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty. 

8. Wniosek powinien zawierać: 
1) dane personalne; 
2) ukończone formy doskonalenia zawodowego; 
3) informacja o staRu pracy; 
4) dotychczas otrzymane nagrody i wyróRnienia; 
5) ostatnia ocena pracy; 
6) uzasadnienie wniosku. 

9. Cagroda Wójta Gminy Oława moRe być: 
1) I stopnia. (150% miesięcznego wynagrodze-

nia brutto ustalonego jako średnia z ostatnich 
sześciu miesięcy); 

2) II stopnia. (100% miesięcznego wynagrodze-
nia ustalonego jako średnia z ostatnich sze-
ściu miesięcy). 

§ 8 

Przzznawanie dodatków mieszkaniowzch 

1. Cauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niRszym niR połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin i proporcjonalnie do wy-
miaru zatrudnienia w szkołach wiejskich Gminy 
Oława, posiadającemu kwalifikacje wymagane 
do zajmowanego stanowiska przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zaleRności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 15,00 zł; 
2) przy dwóch  osobach w rodzinie – 22,00 zł.; 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 29,00 zł.; 
4) przy czterech osobach w rodzinie – 36,00 zł.; 
5) powyRej czterech osób w rodzinie – 43,00 zł. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałRonka oraz dzieci i ro-
dziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

4. Cauczycielowi i jego współmałRonkowi, będą-
cemu takRe nauczycielem w Gminie Oława stale 
z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden 
dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej 
w ust. 2. MałRonkowie wspólnie określają pra-
codawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

5. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich 
wspólny wniosek. Cauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt Gminy.  

6. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezaleRnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego; 
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2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złoRył 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a takRe w okre-
sach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie; 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go; 
3) korzystania z urlopu wychowawczego. 

8. Rrawo do dodatku wygasa: 
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 

w którym uprawniony członek rodziny zrezy-
gnował ze stałego z nim zamieszkania; 

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

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 10 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
DARIUSZ WITKOWSKI
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UCHWAŁA RADY MMINY PASZOWICE 
NR XXIV/155/2009 

z dnia 17 lutego 2009 r. 

w sprawie regulaminu przzznawania dodatków oraz innzch skoadników 
wznagrodzenia nauczzcielom zatrudnionzm w szkooach prowadzonzch 
                                   przez Mminę Paszowice 

 Ca podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Cr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Cr 23, poz. 220, Cr 62, poz. 558, Cr 113, poz. 984, Cr 153, poz. 1271, 
Cr 214, poz. 1806, z 2003 r. Cr 80, poz. 717, Cr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Cr 102, poz. 1055, Cr 116, poz. 1203, Cr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Cr 172, poz. 1441, Cr 175, poz. 1457, z 2006 r. Cr 17, 
poz. 128, Cr 181, poz. 1337, z 2007 r. Cr 48, poz. 327, Cr 138, poz. 974, 
Cr 173, poz. 1218, z 2008 r. Cr 180, poz. 1111, Cr 223, poz. 1458) 
i art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
– warta Cauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674, Cr 170, poz. 1218, 
Cr 220, poz. 1600, z 2007 r. Cr 17, poz. 95, Cr 80, poz. 542, 102, 
poz. 689, Cr 158, poz. 1103, Cr 176, poz. 1238, Cr 191, poz. 1369, 
Cr 247, poz. 1821, z 2008 r. Cr 145, poz. 917, z 2009 r. Cr 1, poz. 1) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Carodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Cr 22, poz. 181, z 2006 r. Cr 43, poz. 293, 
z 2007 r. Cr 56, poz. 372, z 2008 r. Cr 42, poz. 257) Rada Gminy 
Raszowice uchwala, co następuje: 

 
 

Regulamin przzznawania dodatków oraz innzch skoadników wznagrodzenia nauczzcielom zatrudnionzm  
w szkooach prowadzonzch przez Mminę Paszowice 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Cr 54 –  6729  – Roz. 1145 

R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole, naleRy przez to rozumieć: przedszkole, 

szkołę podstawową  oraz gimnazjum, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Raszo-
wice,  

2) nauczycielach, naleRy przez to rozumieć nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach,  

3) dyrektorze, naleRy przez to rozumieć dyrektora 
przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum,  

4) wójcie, naleRy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Raszowice, 

5) warcie Cauczyciela, naleRy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – warta 
Cauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Cr 97, poz. 674, 
z póRn. zm.), 

6) rozporządzeniu, naleRy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Carodowej 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. Cr 22, poz. 181 z późn.zm.),   

7) Gminie, naleRy przez to rozumieć Gminę Raszo-
wice. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Dodatek wiejski i dodatek za wzsougę lat 

§ 2 

1. Cauczycielom przysługuje dodatek wiejski zgod-
nie z art. 54 ust. 5 warty Cauczyciela.  

2. Cauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 
warty Cauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

3. Dodatek wiejski i dodatek za wysługę lat dla 
nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora 
wójt. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Dodatek motzwaczjnz 

§ 3 

1. Cauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Ra-
szowice, moRe być przyznawany dodatek mo-
tywacyjny. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne ustala się mnoRąc 
liczbę zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu 
na pełne etaty w wysokości kwoty co najmniej 
2% średniego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela staRysty, o którym mowa w art. 30 
ust. 3 warty Cauczyciela. 

    Dodatek motzwaczjnz przzznawanz jest: 
1) dla dyrektorów szkół od 0% do 50%  
2) dla nauczycieli od 0% do 20% 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony nie krótszy jednak niR sześć miesięcy i 
nie dłuRszy niR jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego i czas, na 
jaki został przyznany, ustala w ramach posiada-
nych środków: dla nauczycieli dyrektor szkoły, a 
dla dyrektora wójt.  

5. Wysokość dodatku motywacyjnego zaleRna jest 
od stopnia awansu zawodowego i efektów pra-
cy nauczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy 
szkoły (placówki). Rrzy ustalaniu wysokości do-
datku motywacyjnego bierze się w szczególno-
ści pod uwagę: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a 
w szczególności: 
a. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich moRliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji efek-
tami egzaminów (testów kompetencyj-
nych) i sprawdzianów albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

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

c. pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki. 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a. systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
b. podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c. wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d. dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 

e. prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 
poleceń słuRbowych, 

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

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
warty Cauczyciela, a w szczególności: 
a. udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych,  
b. udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych, 
c. opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d. prowadzenie lekcji koleReńskich, przeja-
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

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

f. dodatkowe czynności zlecane doraźnie 
przez dyrektora lub wójta. 

6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. 
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R O Z D Z I A Ł   IV 

Dodatek funkczjnz 

§ 4 

1. Cauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora i wicedyrektora szkoły lub inne sta-

nowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, przyznaje się miesięczny dodatek funk-
cyjny w wysokości określonej w poniRszej tabe-
li: 

 

Lp. Stanowisko Kierownicze Stawka dodatku (w %) liczonego od średniego 

wznagrodzenia nauczzciela stażzstz 

1. Dyrektor szkoły do 8 oddziałów od 20% do 50% 

2. Dyrektor szkoły liczącej powyRej 8 oddziałów od 20% do 60% 
 
2. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych w 

ust. 1 przysługuje równieR nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie.  

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie, w granicach stawek określonych w 
ust. 1 ustala dyrektor. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły lub osobie, której powierzono zastępstwo 
dyrektora, w granicach stawek określonych ta-
belą ustala wójt, uwzględniając między innymi: 
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną, 
2) złoRoność zadań wynikających z zajmowane-

go stanowiska, 
3) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe i 

środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-9/170/09 z dnia 18 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 4 ust. 4 pkt 3 
we fragmencie ”wyniki pracy szkoły oraz”) 
5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieR nauczy-

cielowi z tytułu wykonywania zadań: 
1) wychowawstwa klasy, oddziału przedszkol-

nego w wzsokości 5% miesięcznie, liczonego 
od średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
Rysty,  

2) opiekuna staRu w wysokości od 2% do 3% 
miesięcznie, liczonego od średniego wyna-
grodzenia nauczyciela staRysty, 

3) doradcy metodycznego lub nauczyciela – 
konsultanta od 2% do 5% miesięcznie, liczo-
nego od średniego wynagrodzenia nauczycie-
la staRysty.  

6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5, 
dla uprawnionych nauczycieli przyznaje dyrek-
tor. 

7. Rrawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w 
okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania dodatkowych zadań, za które 
przysługuje dodatek. JeReli stanowisko kierow-
nicze lub wykonywanie dodatkowych zadań 
powierzono nauczycielowi na okres nieobejmu-
jący pełnych miesięcy, to dodatek funkcyjny 
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do 
czasu pełnienia tych obowiązków.  

8. Cauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a 
w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeReli 
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

9. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 
1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Dodatek za warunki pracz 

§ 5 

1. Cauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy 
w trudnych i uciąRliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w § 8 i 9 rozporządzenia, a w 
szczególności prowadzenie indywidualnego na-
uczania dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się 
w wysokości 20% w odniesieniu do godziny 
ponadwymiarowej wynikającej z osobistego za-
szeregowania wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela za kaRdą godzinę efektywnie przepra-
cowaną. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-9/170/09 z dnia 18 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 5 ust. 2 we 
fragmencie „za kaRdą godzinę efektywnie przepra-
cowaną”) 
3. Rrzepis z ust. 2 stosuje się odpowiednio przy 

nauczaniu indywidualnym zaleconym przez Ro-
radnię Rsychologiczno-Redagogiczną. 

4. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycie-
lowi dyrektor. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Wznagrodzenie za godzinz ponadwzmiarowe i go-
dzinz doraźnzch  zastępstw 

§ 6 

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

2. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 1. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 
której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnoRąc od-
powiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, Re czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
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4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 
według stawki osobistego zaszeregowania na-
uczyciela, z uwzględnieniem dodatków za wa-
runki pracy. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

Dodatek mieszkaniowz 

§ 7 

1. Cauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niRszym niR połowa tygodniowo obowiązujące-
go wymiaru godzin i posiadającemu kwalifika-
cje wymagane do zajmowanego stanowiska 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zaleRności od liczby osób w rodzi-
nie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie-
sięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4% 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 5% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

6%  
średniego wynagrodzenia nauczyciela staRysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 warty Ca-
uczyciela. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 
2,zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: 
1) współmałRonka, który nie posiada własnego 

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

wyłącznym utrzymaniu, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małRonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku Rycia lub do czasu ukończe-
nia przez nie szkoły ponadpodstawowej al-
bo ponadgimnazjalnej, nie dłuRej jednak niR 
do ukończenia 21 roku Rycia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małRonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyRszych, nie dłuRej jednak 
niR do ukończenia 26 roku Rycia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodu. 

4. Cauczycielowi i jego współmałRonkowi, będą-
cego takRe nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 
2. Zasadę ustaloną w zdaniu pierwszym stosu-
je się odpowiednio w przypadku równoczesne-
go pozostawania w stosunku pracy w więcej 
niR w jednej szkole. 

5. MałRonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który będzie im wypłacał ten dodatek. 

6. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy, o którym 
mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek na-
uczyciela, a w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. 

7. Cauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyzna-
je – dyrektor, a dyrektorowi – wójt. 

8. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje nauczycielowi: 
1) niezaleRnie od tytułu prawnego do zajmo-

wanego przez niego lokalu mieszkalnego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złoRył 
wniosek o jego przyznanie. 

9. Cauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w okresie wykonywania pracy, a takRe w 
okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
3) odbywania zasadniczej słuRby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuR-
by wojskowej, w przypadku jednak, gdy z 
nauczycielem powołanym do słuRby zawar-
ta była umowa o pracę na czas określony, 
dodatek wypłaca się nie dłuRej niR do końca 
okresu, na który umowa ta została zawarta,  

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 
11. Cauczyciel, który pobiera dodatek mieszkanio-

wy, obowiązany jest poinformować odpowied-
nio dyrektora szkoły lub wójta o zmianach w 
jego sytuacji mających wpływ na prawo do za-
siłku lub na wysokość zasiłku. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

Cauczyciele, którzy w dniu wejścia w Rycie ustawy 
z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy warta 
Cauczyciela oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2000 r. Cr 19, poz. 239, z późn. 
zm.) otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowu-
ją prawo do tych dodatków do czasu uzyskania 
kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wyso-
kości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia 
w Rycie ustawy.  

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Raszowice. 

§ 10 

nraci moc uchwała nr XI/65/2007 Rady Gminy 
Raszowice z dnia  20 listopada 2007 roku w spra-
wie regulaminu przyznawania dodatków oraz in-
nych składników wynagrodzenia nauczycielom za-
trudnionym w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Raszowice na rok 2008 
zmieniona uchwałą nr XXI/129/2008  z dnia 12 
listopada 2008 roku. 

§ 11 

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

RRZEWODCItZĄtY 
RADY GMICY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK
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UCHWAŁA RADY MMINY EURAWINA 
NR XXI/160/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzzmania czzstości i porządku  
na terenie Mminz Eórawina 

 Ca podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 
roku, Cr 236, poz. 2008 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Cr 142, poz. 1591 ze zm. Rada Gminy Żórawina uchwa-
la, co następuje: 

 
 

Rregulamin utrzzmania czzstości i porządku na terenie Mminz Eórawina 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Żórawina.  

§ 2 

Szczegółowe zasady regulaminu dotyczą nakaza-
nych bądź zakazanych działań i zachowań w obrę-
bie regulacji uchwały, podejmowanych na terenie 
Gminy Żórawina.  

§ 3 

Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 

odpady komunalne w rozumieniu ustawy o od-
padach, które ze względu na swoje rozmiary i 
masę mogą być zbierane w pojemnikach stano-
wiących wyposaRenie nieruchomości,  

2) odpadach wielkogabarytowych – naleRy przez to 
rozumieć odpady komunalne w rozumieniu 
ustawy o odpadach, które nie mogą być 
umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub 
masę w typowych pojemnikach, np.: szafy, łóR-
ka, drzwi,  

3) odpadach niebezpiecznych – naleRy przez to 
rozumieć odpady mogące stwarzać zagroRenie 
dla zdrowia ludzi lub szczególne zagroRenie dla 
środowiska, np.: przeterminowane lekarstwa, 
opony, baterie, akumulatory, świetlówki, 

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

5) stacjach zlewnych – rozumie się przez to insta-
lacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach 
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ście-
ków słuRące do przyjmowania nieczystości cie-
kłych dowoRonych pojazdami asenizacyjnymi z 
miejsc ich gromadzenia,  

6) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to 
takRe współwłaściciela, uRytkowników wieczys-
tych oraz jednostki organizacyjne i osoby posia-
dające nieruchomości w zarządzie lub uRytko-

waniu, a takRe inne podmioty władające nieru-
chomością,  

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

8) odbiorcy ścieków – rozumie się przez to zakład 
komunalny lub innego przedsiębiorcę posiadają-
cego zezwolenie na opróRnianie zbiorników bez-
odpływowych i transport nieczystości płynnych, 

9) odbiorcy odpadów – rozumie się przez to zakład 
komunalny lub innego przedsiębiorcę posiadają-
cego zezwolenie  na odbiór odpadów komunal-
nych, a takRe przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie właściwego organu ochrony środowi-
ska na odbiór odpadów przemysłowych, w tym 
niebezpiecznych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-8/156/09 a dnia 16 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 3) 

R O Z D Z I A Ł   II 

Wzmagania w zakresie utrzzmania czzstości  
i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4 

1. Obowiązek utrzymania czystości na terenie nie-
ruchomości ciąRy na ich właścicielach poprzez: 
1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpa-

dów komunalnych, 
2) zawarcie pisemnej umowy w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych oraz nieczystości cie-
kłych z podmiotem posiadającym zezwolenia 
na prowadzenie działalności w takich zakre-
sach, 

3) utrzymywanie miejsc oraz urządzeń do gro-
madzenia odpadów komunalnych w odpo-
wiednim stanie sanitarnym i technicznym 
oraz porządku w miejscu ich ustawienia, 

4) korzystanie przy usuwaniu odpadów komu-
nalnych i opróRnianiu zbiorników bezodpły-
wowych z terenu nieruchomości wyłącznie z 
usług podmiotu posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w tym zakresie, 
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5) odprowadzanie nieczystości ciekłych do ka-
nalizacji sanitarnej lub, jeReli brak jest tech-
nicznej lub ekonomicznej moRliwości, do 
zbiornika bezodpływowego lub do przydo-
mowej oczyszczalni ścieków bytowych, 

6) prowadzenie, w miarę moRliwości, selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych 
oraz selektywnej zbiórki odpadów niebez-
piecznych, odpadów wielkogabarytowych 
oraz odpadów z remontów, 

7) usuwanie z terenu nieruchomości, w sposób 
zgodny z prawem i nienaruszający praw in-
nych osób, wraków pojazdów mechanicz-
nych, zuRytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz innych odpadów, których 
właściciela nie moRna ustalić, 

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku w 
odniesieniu do dróg naleRy do zarządcy danej 
drogi.  

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
utrzymania czystości i porządku w częściach 
nieruchomości słuRących do uRytku publicznego, 
poprzez: 
1) gromadzenie uprzątniętego z chodników po-

łoRonych wzdłuR nieruchomości błota, śniegu 
i lodu, na skraju chodnika od strony jezdni, z 
zachowaniem moRliwości odpływu wody do 
kanalizacji w sposób niezagraRający istnieją-
cej zieleni, 

2) gromadzenie uprzątniętego z przystanków 
komunikacyjnych oraz dróg publicznych bło-
ta, śniegu i lodu, przy krawędzi jezdni poza 
terenem przystanku komunikacyjnego w spo-
sób pozwalający na zatrzymywanie się pojaz-
dów, wysiadanie i wsiadanie pasaRerów, 

3) usunięcie z miejsc zagraRających bezpieczeń-
stwu ruchu pojazdów i pieszych uprzątnięte-
go błota, śniegu i lodu z chodników połoRo-
nych wzdłuR nieruchomości, z dróg publicz-
nych, z przystanków komunikacyjnych, 

4) usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z 
dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po 
ich pojawieniu się, 

5) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych 
w wyniku remontu i modernizacji lokali (np. 
gruzu itp.), 

6) utrzymanie w naleRytym stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym placów zabaw, 
dokonywanie wymiany piasku w piaskowni-
cach dla dzieci z częstotliwością co najmniej 
1 raz w roku, a w razie potrzeby częściej, 

7) utrzymywanie ogrodzeń w naleRytym stanie 
technicznym, 

8) umieszczenie informacji o warunkach prowa-
dzenia handlu przez zarządców targowisk i 
giełd. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-8/156/09 a dnia 16 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 4 ust. 3 pkt 1, 
pkt 2, pkt 4, pkt 6) 
4. Obowiązki wymienione w ust.1 dotyczą równieR 

właścicieli nieruchomości niezabudowanych. 
5. Właściwi zarządcy dróg i ciągów pieszych zo-

bowiązani są umieścić na nich, w miejscach nie-

zakłócających ruch pieszych i pojazdów oraz in-
nych uRytkowników drogi, odpowiednią liczbę 
koszy ulicznych na drobne odpadki komunalne. 

6. Inwestorzy z chwilą rozpoczęcia budowy zobo-
wiązani są do zawarcia umowy na wywóz od-
padów z placu budowy z podmiotem posiadają-
cym zezwolenie na prowadzenie działalności w 
tym zakresie. Utrzymanie czystości i porządku 
na terenie budowy naleRy do wykonawcy robót 
budowlanych. 

§ 5 

1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myj-
niami, pod następującymi warunkami, które mu-
szą być spełnione łącznie: 
1) pojazd jest dopuszczony do ruchu i nie ob-

serwuje się wycieków z jakichkolwiek jego 
instalacji, 

2) mycie pojazdu nie stanowi wykonywania 
działalności gospodarczej, 

3) mycie pojazdu dokonywane jest na terenie 
posesji i za zgodą jej właściciela, 

4) pojazd jest myty na utwardzonym terenie, a 
ścieki trafiają do kanalizacji bądź instalacji 
oczyszczającej wyposaRonej w tłuszczownik. 

2. Caprawy pojazdów samochodowych, poza 
warsztatami samochodowymi, mogą odbywać 
się na terenie nieruchomości pod warunkiem, Re 
nie są uciąRliwe dla sąsiednich nieruchomości i 
ich mieszkańców, a powstające odpady będą 
gromadzone w sposób umoRliwiający ich usu-
nięcie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

§ 6 

1. Ca terenie nieruchomości zabrania się spalania 
odpadów takich jak: tworzywa sztuczne, guma, 
odzieR oraz innych odpadów komunalnych, poza 
odpadami dopuszczonymi do spalania w domo-
wych instalacjach i urządzeniach centralnego 
ogrzewania, kuchniach i piecach. Do odpadów 
dopuszczonych do spalania naleRą: trociny, wió-
ry, ścinki, drewno, korek i kora oraz papier i tek-
tura, niezawierające substancji niebezpiecznych, 
impregnatów, folii itp. Dopuszcza się spalanie 
pozostałości roślinnych poza instalacjami i urzą-
dzeniami, jeReli spalanie to nie narusza odręb-
nych przepisów oraz nie powoduje uciąRliwości 
dla sąsiednich nieruchomości i zadymiania dróg. 

2. Zabrania się wypalania traw, trzcinowisk i ścier-
nisk. 

3. Zabrania się odprowadzania nieczystości cie-
kłych do rowów otwartych, zbiorników wod-
nych, kanalizacji deszczowej oraz do ziemi. Za-
brania się równieR wprowadzania gnojowicy i 
gnojówki do sieci kanalizacyjnej lub mieszania 
tych ścieków ze ściekami komunalnymi. Ww. 
nawozy naturalne naleRy stosować zgodnie z 
odrębnymi przepisami w sposób, który nie po-
woduje zagroReń dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz dla środowiska. 

4. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, 
ogrodzeń i innych obiektów. Zabrania się takRe 
umieszczania na nich plakatów, reklam, ogło-
szeń oraz malowania haseł i rysunków bez uzy-
skania zgody właściciela nieruchomości, a w 
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przypadku obiektów zabytkowych wymagana 
jest dodatkowo zgoda wonserwatora Zabytków. 

5. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbior-
nika bezodpływowego, kosztami ekspertyzy, 
wywozu nieczystości ciekłych i czyszczenia ob-
ciąRony zostanie właściciel nieruchomości. Wła-
ściciel zobowiązany jest do usunięcia nieszczel-
ności w terminie dwóch tygodni od momentu 
stwierdzenia tego faktu i pisemnego powiado-
mienia o tym Gminy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-8/156/09 a dnia 16 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 6) 

§ 7 

Ca terenie gminy zabrania się: 
1) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej archi-

tektury, 
2) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, 

nekrologów, ogłoszeń itp.,  
3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
4) wykorzystania nieczynnych studni kopanych do 

gromadzenia nieczystości ciekłych i wód opa-
dowych, 

5) zajmowania pasa drogowego bez zgody gminy 
lub właściwego zarządu dróg. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Cw.II.0911-8/156/09 a dnia 16 marca 
2009 r. stwierdzono niewaRność § 7) 

§ 8 

1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości 
obowiązków wynikających z zapisów niniejsze-
go Regulaminu podlega kontroli.  

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
przechowywania  potwierdzeń płatności za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych i opróRniania zbiorników bezodpływowych, 
w celu okazania ich instytucjom kontrolnym, po-
siadającym uprawnienia do przeprowadzania 
kontroli. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Rodzaje urządzeń przeznaczonzch do ziierania  
odpadów komunalnzch na terenie nieruchomości  

oraz na drogach puilicznzch 

§ 9 

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie 
czystości i porządku przez wyposaRenie nieru-
chomości w pojemniki i kontenery o odpo-
wiedniej pojemności, uwzględniającej często-
tliwość i sposób pozbywania się odpadów z 
nieruchomości, z zastrzeReniem ust. 2. 

2. Odpady komunalne naleRy gromadzić jedynie w 
zamykanych i szczelnych pojemnikach lub kon-
tenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczo-
nych, o minimalnej pojemności wynikającej z 
następujących norm tygodniowych : 

1) dla budynków mieszkalnych – o pojemno-
ści 15 I na mieszkańca, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 110 I na 
kaRdą nieruchomość, 

2) dla szkół wszelkiego typu – o pojemności 
3 I na kaRdego ucznia (studenta) i pra-
cownika, 

3) dla Rłobków i przedszkoli – o pojemności 3 
I na kaRde dziecko i pracownika, 

4) dla lokali handlowych – o pojemności 50 I 
na kaRde 10 m2 powierzchni całkowitej, 
jednak co najmniej jeden pojemnik o po-
jemności 110 I na lokal, 

5) dla punktów handlowych poza lokalem – o 
pojemności 50 I na kaRdego zatrudnione-
go, jednak co najmniej jeden pojemnik o 
pojemności 110 I na kaRdy punkt, 

6) dla lokali gastronomicznych – o pojemno-
ści 20 I na jedno miejsce konsumpcyjne, 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsump-
cji – co najmniej jeden pojemnik o pojem-
ności 110 l, 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych 
i produkcyjnych w odniesieniu do po-
mieszczeń biurowych i socjalnych – po-
jemnik o pojemności 110 I na kaRdych 10 
pracowników, 

9) dla szpitali, internatów, koszar, sanato-
riów, hoteli, pensjonatów itp. – o pojem-
ności 20 I na jedno łóRko, 

10) dla ogródków działkowych – o pojemności 
20 I na kaRdą działkę w okresie od 1 mar-
ca do 31 października kaRdego roku i 5 li-
trów poza tym okresem. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4 i 5, 
jeśli jest prowadzona działalność spoRywcza 
lub gastronomiczna, oraz w ust. 2 pkt 6 i 7, 
naleRy dodatkowo, na zewnątrz, poza lokalem, 
ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady. 

4. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości od-
padów komunalnych, oprócz typowych pojem-
ników lub kontenerów, mogą być uRywane 
worki w kolorze czarnym. 

5. Odpady komunalne niemieszczące się w typo-
wych urządzeniach do zbierania odpadów nale-
Ry gromadzić w specjalnie do tego celu dosto-
sowanych kontenerach lub na wyznaczonym 
do tego celu miejscu na terenie nieruchomości.  

6. Rojemniki i inne urządzenia do zbierania odpa-
dów powinny być ustawione w miejscach ła-
two dostępnych zarówno dla ich uRytkowni-
ków, jak i dla pracowników przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w zakresie odbiera-
nia odpadów, w sposób niepowodujący nad-
miernych uciąRliwości i utrudnień dla miesz-
kańców nieruchomości lub osób trzecich. 

7. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i 
kontenerach na odpady komunalne odpadów 
niebezpiecznych, medycznych i weterynaryj-
nych określonych w ustawie o odpadach. 

8. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, 
parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) 
odpady komunalne naleRy gromadzić w ko-
szach ulicznych. 

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych powstałych na terenie nieruchomo-
ści i dostarczenia ich do pojemników znajdują-
cych się w danej miejscowości. 
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10. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych winien składać się z 3 
pojemników: po jednym pojemniku na szkło 
białe, kolorowe, tworzywa sztuczne (plastik) w 
kaRdej miejscowości. Do selektywnego groma-
dzenia odpadów naleRy stosować pojemniki o 
następujących ujednoliconych kolorach i po-
jemnościach: 
a) zielonym – z przeznaczeniem na szkło kolo-

rowe o pojemności 0,1–2,5 m3, 
b) białym – z przeznaczeniem na szkło białe o 

pojemności 0,1–2,5 m3, 
c) metalowym (aRurowym) z napisem „plastik" 

– z przeznaczeniem na plastik o pojemności 
0,1–2,5 m3. 

Rojemniki powinny posiadać logo lub nazwę 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 
zakresie odbierania odpadów oraz oznaczenia 
określające rodzaj gromadzonych odpadów. 

11. Zabrania się wrzucania innych odpadów do 
pojemników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

CzęstotliwośW i sposói pozizwania się odpadów 
komunalnzch lui nieczzstości ciekozch z nierucho-
mości oraz z terenów przeznaczonzch do użztku 
                         puilicznego 

§ 10 

1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości nale-
Ry usuwać nie rzadziej niR dwa razy w miesiącu 
w stałe dni tygodnia, nie dopuszczając do prze-
pełnienia urządzeń (tj. pojemników, kontenerów) 
do gromadzenia odpadów. 

2. Usuwanie odpadów powstałych w wyniku re-
montu i modernizacji lokali, np. gruzu, naleRy 
zlecić obsługującej dany teren firmie wywozo-
wej. 

3. W przypadku nieruchomości, na których organi-
zowane są imprezy masowe, wprowadza się 
obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów 
po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyle-
głych, jeReli występuje taka potrzeba (zanie-
czyszczenie spowodowane imprezą). 

4. Odbieranie odpadów komunalnych wielkogaba-
rytowych zapewnia system zorganizowanych 
akcji, tzw. „wystawek". Harmonogram akcji 
ogłasza Gmina lub jednostka wywozowa. 

5. Sposób postępowania z odpadami zawierającymi 
azbest określają przepisy odrębne. 

6. W przypadku znalezienia substancji w postaci 
niewybuchów, niewypałów i materiałów wybu-
chowych naleRy powiadomić Rolicję, a w zakre-
sie pozostałych rodzajów substancji niebez-
piecznych i preparatów niebezpiecznych dla 
zdrowia i Rycia ludności oraz środowiska, Rań-
stwową StraR RoRarną. 

§ 11 

Właściciel nieruchomości niepodłączonej do sieci 
kanalizacyjnej, a korzystający ze zbiornika bezod-
pływowego, jest zobowiązany do opróRniania takie-
go zbiornika (szamba) z częstotliwością zapewnia-

jącą niedopuszczenie do jego przepełnienia. Cie 
rzadziej jednak niR raz na dwa miesiące. 

§ 12 

1. Cieczystości ciekłe naleRy usuwać wyłącznie do 
stacji (punktów) zlewnych. 

2. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 
powierza się zakładom specjalizującym się w 
opróRnianiu zbiorników bezodpływowych i 
transporcie nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Żórawina, posiadającym właściwe ze-
zwolenie. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Makszmalnz poziom odpadów komunalnzch ulega-
jączch iiodegradacji dopuszczonzch do skoadowa- 
           nia na skoadowiskach odpadów 

§ 13 

1. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów ulega-
jących biodegradacji poprzez ich kompostowanie 
na terenie zabudowy jednorodzinnej, w sposób 
niestwarzający uciąRliwości dla otoczenia. 

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania:  
W następujących ilościach: 
– 38 kg/osobę/rok w roku 2010, 
– 25 kg/osobę/rok w roku 2013, 
– 18 kg/osobę/rok w roku 2020. 
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy 
uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od 
mieszkańców nieruchomości. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Zasadz gospodarki odpadami na terenie gminz 

§ 14 

1. Wprowadza się zakaz gromadzenia w pojemni-
kach przeznaczonych na odpady komunalne 
wymienionych niRej odpadów, takich jak: 
a) akumulatory, baterie, 
b) przeterminowane lekarstwa, 
c) środki ochrony roślin i opakowania po tych 

środkach, 
d) lampy rtęciowe, 
e) odpady zawierające azbest,  
f) opony samochodowe, 
g) odpady medyczne, 
h) odpady weterynaryjne,  
i) martwe zwierzęta,  
j) zuRyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
k) inne odpady niebezpieczne. 

2. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkań-
ców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, tj. 
takich odpadów jak: 
a) kuchennych ulegających biodegradacji, 
b) zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni 

komunalnej,  
c) papieru i tektury nieopakowaniowych, 
d) opakowań z papieru i tektury,  
e) tekstyliów, 
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f) opakowań z tworzyw sztucznych,  
g) szkła nieopakowaniowego, 
h) opakowań ze szkła,  
i) metali, 
j) opakowań z blachy stalowej,  
k) opakowań z aluminium,  
I) odpadów mineralnych, 
m) drobnej frakcji popiołowej, 
n) wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, 
o) niebezpiecznych, np. resztek farb i lakierów, 

opakowań po środkach ochrony roślin. 
3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpa-

dów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
realizowane jest poprzez selektywne zbieranie 
ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny 
ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej 
kolejności przez właściwe postępowanie z nimi. 

4. Informacje w zakresie miejsc odbioru oraz firm 
zajmujących się zbieraniem, transportem i utyli-
zacją odpadów przekazywane są za pośrednic-
twem lokalnych mediów, strony internetowej 
Gminy oraz informacji wywieszonych w Urzę-
dzie Gminy. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

Oiowiązki osói utrzzmujączch zwierzęta domowe 

§ 15 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowią-
zane są do wypełniania następujących obowiąz-
ków: 
1. wyposaRenia nieruchomości, na obszarze któ-

rej mają być utrzymywane zwierzęta domo-
we, stosownie do potrzeb, w następujące 
urządzenia: 
1) ogrodzenie o wysokości co najmniej 1,2 

m, 
2) zamknięcia, które uniemoRliwią samowol-

ne wydostanie się zwierzęcia lub uwolnie-
nie go przez osobę nieuprawnioną, 

2. wyposaRenia nieruchomości, na obszarze któ-
rej mają być utrzymywane psy rasy uznawa-
nej za agresywną, stosownie do potrzeb, w 
następujące urządzenia: 
1) kojec dla psa z ogrodzeniem stalowym lub 

murowanym o wysokości co najmniej 2,2 
m, przy czym kojec nie moRe graniczyć 
bezpośrednio z ciągiem pieszym (chodni-
kiem) drogi publicznej, 

2) zamknięcia samego kojca, jak teR posesji, 
na której się znajduje, które uniemoRliwią 
samowolne wydostanie się zwierzęcia lub 
uwolnienie go przez osobę nieuprawnioną. 

§ 16 

Wykonanie obowiązków, o których mowa w tytule 
rozdziału VII niniejszej uchwały, polega w szczegól-
ności na: 
1) ogrodzeniu terenu gdzie przebywa zwierzę w 

taki sposób, by uniemoRliwić jego wydostanie 
się oraz zabezpieczenie przed uwolnieniem zwie-
rzęcia przez osoby niepowołane, 

2) wyprowadzaniu psa na smyczy i w kagańcu, z 
dopuszczeniem zwolnienia zwierzęcia ze smyczy 
w miejscu mało uczęszczanym, pod warunkiem 
jednak, Re pies nie jest agresywny, znajduje się 
pod opieka i wykonuje polecenia opiekuna, 

3) niezwłocznym usuwaniu odchodów i innych 
wydalin zwierzęcia z ulic, chodników, placów, 
skwerów i zieleńców, za wyjątkiem sytuacji, gdy 
zanieczyszczenie spowodował pies – przewod-
nik niewidomego. 

§ 17 

Zakazuje się: 
1. wyprowadzania psów na tereny: 

1) sportowe, w tym boiska i stadiony, 
2) placów zabaw, 
3) organizowania imprez masowych, 
4) cmentarzy, miejsc kultu religijnego i pamięci 

narodowej, 
2. kąpieli zwierząt domowych w kąpieliskach pu-

blicznych oraz zbiornikach wodnych stanowią-
cych źródło zaopatrzenia w wodę pitną, 

3. wprowadzania zwierząt domowych do obiektów 
uRyteczności publicznej, za wyjątkiem psa – 
przewodnika osoby niepełnosprawnej. 

§ 18 

1. Rostanawia się, Re zwierzęta bezdomne będą 
wyłapywane. Zasady wyłapywania bezdomnych 
zwierząt na terenie gminy oraz dalsze postępo-
wanie z tymi zwierzętami określa odrębna 
uchwała Rady Gminy. 

2. O fakcie zauwaRenia bezdomnego psa  naleRy 
poinformować Urząd Gminy Żórawina. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Wzmagania w zakresie utrzzmzwania zwierząt 
gospodarskich na terenach wzoączonzch z produkcji  
rolniczejp w tzm także zakazu ich utrzzmzwania 
                na określonzch oiszarach 

§ 19 

1. Ca terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej i zwartej oraz innej nieprzeznaczonej 
na funkcje mieszkaniowe, a niezwiązanej z pro-
dukcją rolniczą, zakazuje się prowadzenia ho-
dowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

2. Ca terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej zakaz okre-
ślony w ust. 1 nie dotyczy królików, drobiu i go-
łębi, pod warunkiem Re hodowla nie jest prowa-
dzona w znacznym rozmiarze i nie powoduje 
uciąRliwości dla mieszkańców nieruchomości są-
siednich. 

§ 20 

Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta 
gospodarskie, o których mowa w § 21 ust. 2, na 
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej obowią-
zani są spełnić następujące wymagania: 
1) teren, gdzie utrzymywane są zwierzęta gospo-

darskie, powinien być ogrodzony w sposób 
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uniemoRliwiający ich wydostanie oraz uwolnienie 
przez osoby nieuprawnione, 

2) za wyjątkiem gołębi, zwierzęta nie mogą być 
wypuszczane poza teren ogrodzony, 

3) teren i pomieszczenia lub klatki, gdzie utrzymy-
wane są zwierzęta, powinny być utrzymywane 
w czystości; ścieki i odpady hodowlane (obor-
nik) powinny być gromadzone i przekazywane 
do wykorzystania lub unieszkodliwiania, 

4) klatki i pomieszczenia powinny być skonstru-
owane w sposób uniemoRliwiający wydostawa-
nie się ścieków do środowiska, 

5) na teren nieruchomości sąsiednich nie mogą 
przedostawać się ścieki, odory i ponadnorma-
tywny hałas. 

6) właściciel nieruchomości, na terenie której prze-
bywają zwierzęta gospodarskie, zobowiązany 
jest przeprowadzić deratyzację pomieszczeń, w 
których trzymane są zwierzęta dwa razy w roku 
w okresach: 1–30 kwietnia oraz 1–30 paździer-
nika. 
Deratyzacja powinna być wykonana przez 
uprawniony podmiot.  

R O Z D Z I A Ł   IX 

Oiszarz podlegające oiowiązkowej deratzzacji  
oraz terminz jej przeprowadzania 

§ 21 

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób za-
kaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta 
przez szczury i myszy zobowiązuje się właścicie-
li nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji 
dwa razy w roku. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
przeprowadzania deratyzacji na terenie nieru-
chomości na własny koszt kaRdorazowo w przy-
padku pojawienia się gryzoni na terenie nieru-
chomości. W szczególności deratyzacje naleRy 
przeprowadzać w następujących miejscach: wę-
zły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomiesz-
czenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, 

osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne 
i magazyny. 

3. Do zwalczania szczurów i myszy naleRy uRywać 
produktów biobójczych dopuszczonych do obro-
tu o wysokiej skuteczności i relatywnie małej 
toksyczności dla środowiska naturalnego. 

§ 22 

W przypadku występowania populacji gryzoni 
stwarzającej zagroRenie sanitarne Wójt Gminy okre-
śla obszary i terminy przeprowadzenia obowiązko-
wej deratyzacji oraz podaje je do wiadomości po-
przez obwieszczenie. Obowiązkowej deratyzacji 
podlegają wszystkie nieruchomości na terenie gmi-
ny, w tym szczególnie budynki mieszkalne, obiekty 
spoRywcze, obiekty uRyteczności publicznej, miej-
sca gromadzenia odpadów, sieci kanalizacyjne itp. 

R O Z D Z I A Ł   X 

Przepisz końcowe 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Żórawina. 

§ 24 

nraci moc uchwała nr XXVI/239/01 Rady Gminy 
Żórawina z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Żórawina. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w Rycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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Egzemplarze bieRące i z lat ubiegłych oraz załączniki moRna nabywać: 

1) w punktach sprzedaRy: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Rowstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. s. 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. Rowstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoRone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Rowstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. nreść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 

 

Wzdawca: Wojewoda Dolnośląski 

Redakcja: Wydział Cadzoru i wontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Rowstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 

Skoadp druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Rowstańców Warszawy 1 

Dzstrziucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

nłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Rowstańców Warszawy 1 

nakład 49 egz. RL ISSC 0239-8362 Cena: 26p26 zo (w tym 7% VAn) 

  na tD 16p79 zo (w tym 7% VAn) 
 


