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1632

UCHWAŁARADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
NR XXVI/141/09

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie regulamiwu orreilaregego wnsoroie oraz szgzegsoowe waruwri
prznzwawawia waugzngielom dodatrsw i iwwngh sroadwirsw wnwagrodzewia
dla waugzngieli zatrudwiowngh w szrooagh i plagswragh prowadzowngh
                                    przez Powiat Bolesoawiegri

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. R0 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
R1 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Powia-
tu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

R O Z D Z I A Ł   1

Przepisn ogslwe

§ 1

Uchwała wprowadza regulamin określający:
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-

wania nauczycielom dodatków:
a) motywacyjnego,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy,
d) za wysługę lat,
e) mieszkaniowego;

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

R) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) Staroigie – należy przez to rozumieć Starostę

Bolesławieckiego;
2) Kargie Naugzngiela – należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.);

R) szrole – należy przez to rozumieć szkołę, zespół
szkół oraz zespół szkół i placówek dla których
organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiec-
ki;

4) plagswge – należy przez to rozumieć placówki i
zespoły placówek;

4) dnrertorze, wigednrertorze, waugzngielu – nale-
ży przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora
lub nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt
R i 4;

5) roru szrolwnm – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do
dnia R1 sierpnia roku następnego;

6) ugzwiu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka i słuchacza;

7) rwogie podstawower – należy przez to rozumieć
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty – magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym, zwanym dalej stażystą
(mgr z p.p.), określoną w rozporządzeniu mini-
stra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia;

8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

R O Z D Z I A Ł   2

Dodater motnwagnrwn

§ R

1. O wysokości przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego decyduje jakość świadczonej
pracy, a w szczególności:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydak-

tycznym, wychowawczym i opiekuńczym, w
tym:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnie-

niem różnicy uzdolnień uczniów oraz wa-
runków organizacyjnych i społecznych,

b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zro-
zumienia znaczenia własnego państwa
oraz kształtowanie postawy etycznej za-
korzenionej w polskim etosie narodowym,

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

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

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania;

R) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i R
Karty Nauczyciela, w tym:
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a) przygotowanie i przeprowadzenie w szkole
ponadgimnazjalnej tzw. egzaminów prób-
nych przygotowujących uczniów do eg-
zaminów zewnętrznych,

b) analiza i ocena pisemnych prac uczniow-
skich,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły, prowadze-
nie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo
w innych rodzajach działań w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczy-
cieli,

d) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych,

e) podejmowanie innych zadań zapisanych w
statucie szkoły:
– szczególnie efektywne wypełnianie za-

dań i obowiązków związanych z powie-
rzonym stanowiskiem;

– realizowanie w szkole zadań edukacyj-
nych, wynikających z przyjętych przez
organ prowadzący priorytetów w reali-
zowanej lokalnej polityce oświatowej;.

f) realizacja projektów edukacyjnych finan-
sowanych ze środków zewnętrznych, w
szczególności ze środków UE.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycie-
lowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2
etatu.

§ 4

O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora
decyduje:

1) terminowość wykonywania zadań własnych i
zleconych przez organ prowadzący;

2) znajomość prawa oświatowego i przestrzega-
nie jego zasad w działalności kierowniczej oraz
sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej;

R) prawidłowość opracowania planu finansowego
jednostki i właściwa jego realizacja;

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

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

trzebami jednostki;
7) współpraca ze społecznymi organami szkoły i

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

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

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

11) dbałość o doskonalenie kwalifikacji;
12) organizacja i kierowanie pracami szkolnego

zespołu egzaminacyjnego powołanego w
szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowa-

dzenia egzaminu maturalnego lub zespołu po-
wołanego dla przeprowadzenia egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe;

1R) realizacja przez szkołę lub placówkę projektów
edukacyjnych finansowanych ze środków ze-
wnętrznych, w szczególności ze środków UE.

§ 5

Wysokość funduszu na dodatek motywacyjny w
szkole stanowi suma:
1) iloczynu 4,5% kwoty podstawowej oraz liczby

przeliczeniowych etatów nauczycielskich (wyni-
kających z zatrudnienia nauczycieli w pełnym i
niepełnym wymiarze godzin bez godzin ponad-
wymiarowych) wg stanu na dzień R0 września
poprzedniego roku budżetowego;

2) przyznanego przez Starostę dodatku motywa-
cyjnego dla dyrektora oraz przyznanego przez
dyrektora dodatku motywacyjnego dla wicedy-
rektora i dla nauczycieli, którym powierzono inne
stanowiska kierownicze w szkole.

§ 6

1. Dyrektorowi szkoły i nauczycielowi może być
przyznany dodatek motywacyjny w wysokości
nieprzekraczającej 60% jego wynagrodzenia za-
sadniczego.

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

R. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów i nauczy-
cieli przyznawane są w ramach środków finan-
sowych zatwierdzonych w planach finansowych
szkół i placówek.

4. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od
dnia przyznania.

R O Z D Z I A Ł   R

Dodater fuwrgnrwn

§ 7

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

§ 8

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Starosta, uwzględniając:
1) wielkość szkoły (liczbę oddziałów w szkole

oraz grup wychowawczych);
2) organizację pracy szkoły (liczba typów szkół

oraz placówek wchodzących w skład zespo-
łów szkół) oraz zakres i złożoność zadań wy-
nikających z powierzonego stanowiska.

2. Wysokość stawki dodatku funkcyjnego dla dy-
rektorów szkół ponadgimnazjalnych ustala się
jako procentowy wskaźnik kwoty podstawowej
wg następującej tabeli:
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Lp.
Liczba oddziałów oraz grup

wychowawczych
Wysokość dodatku

1. do 14 R5%
2. od 15 do 20 50%
R. od 21 do 25 65%
4. Powyżej 25 70%

R. W przypadku dyrektorów zespołu szkół i dyrektora zespołu szkół i placówek dodatek funkcyjny zwięk-
sza się o 2% za prowadzenie drugiego i każdego następnego typu szkoły oraz placówki.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek ustala się jako procentowy wskaźnik kwoty
podstawowej wg następującej tabeli:

Lp. Placówka oświatowa Wysokość dodatku
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 25%
2. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii R5%
R. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy R5%
4. Młodzieżowy Dom Kultury R5%
5. Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr 45%

§ 9

1. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów i innych
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze przewidziane w statucie szkoły –
uwzględniając wielkość szkoły, organizację pra-
cy szkoły oraz zakres i złożoność zadań wynika-
jących z powierzonego stanowiska – ustala dy-
rektor szkoły. Wysokość dodatku wicedyrekto-
rów stanowi od 40% do 65%, zaś dla innych
nauczycieli zajmujących ww. stanowiska kie-
rownicze od 40% do 50% stawki dodatku funk-
cyjnego dyrektora.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrek-
torowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po jednym miesią-
cu zastępstwa.

R. Dopuszcza się możliwość zwiększenia stawki
dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, ponad
kwoty określone w ust. 1, w sytuacji, gdy w
szkole, w której można utworzyć dwa stanowi-
ska wicedyrektorów, funkcjonuje jeden wicedy-
rektor.

§ 10

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym nastąpiło powierze-
nie stanowiska kierowniczego lub sprawowania
funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska kierowni-
czego lub sprawowanie funkcji nastąpiło w innym
dniu miesiąca, dodatek wypłacany jest w kwocie
wynikającej z przemnożenia 1/R0 stawki dodatku
funkcyjnego przez liczbę dni powierzenia lub spra-
wowania funkcji.

§ 11

1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna
stażu przysługuje – w okresie odbywania stażu
przez nauczyciela stażystę lub kontraktowego –
dodatek funkcyjny w wysokości 1,75% wyna-
grodzenia zasadniczego nauczyciela – liczony od
wynagrodzenia w pełnym wymiarze zajęć.

2. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna
stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami
przysługuje za okres tej opieki jeden łączny do-

datek funkcyjny w wysokości R,5% wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela – liczony od
wynagrodzenia w pełnym wymiarze zajęć.

R. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przy-
sługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela stażystę lub kontraktowego.
Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem
rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela
odbywającego staż.

§ 12

Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy me-
todycznego lub konsultanta przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości10% wynagrodzenia zasad-
niczego.

§ 1R

Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z
tytułu powierzenia sprawowania funkcji wycho-
wawcy klasy (oddziału) w wysokości:
– R%, gdy klasa(oddział) liczy do 24 uczniów,
– 4%, gdy klasa(oddział) liczy więcej niż 24

uczniów,
– 4% za każdą klasę (oddział) w szkole specjalnej

bez względu na liczbę uczniów, minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dy-
plomowanego (mgr z p.p.), o którym mowa w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy – za każdą klasę(oddział).

§ 14

Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierow-
nicze w zastępstwie, mają prawo do dodatku funk-
cyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska
kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych
obowiązków.

§ 15

Dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia sprawowa-
nia funkcji wychowawcy lub opiekuna stażu w
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zastępstwie za nieobecnego nauczyciela przysłu-
guje nauczycielowi, któremu dyrektor powierzył
wykonywanie tych zadań, jeżeli pełnił zastępstwo
powyżej jednego miesiąca.

§ 16

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

R O Z D Z I A Ł   4

Dodatri za waruwri pragn

§ 17

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych
warunkach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. R4 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się wy-
konywanie zadań według kategorii:
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu – za-

jęć w szkole specjalnej;
2) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;

R) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wycho-
wawczych w szkole specjalnej oraz prowa-
dzenie indywidualnego nauczania dziecka za-
kwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole
specjalnej (oddziale) przysposabiającej do
pracy, ośrodku rewalidacyjno-
wychowawczym;

5) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpo-
średnio z wychowankami lub na ich rzecz w
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w
tym w internatach);

6) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpo-
średnio z wychowankami lub na ich rzecz w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

7) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w
szkole medycznej – zajęć w pomieszczeniach
zakładów opieki zdrowotnej i jednostek orga-
nizacyjnych pomocy społecznej, o których
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, przeznaczonych dla: no-
worodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepeł-
nosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i
dorosłych) upośledzonych umysłowo, psy-
chicznie chorych, przewlekle chorych, z
uszkodzeniami centralnego i obwodowego
układu nerwowego, w oddziałach intensyw-
nej opieki medycznej oraz w żłobkach;

8) prowadzenie zajęć grupowych i indywidual-
nych, wynikających z realizacji zadań diagno-
stycznych, terapeutycznych, doradczych i
profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepeł-
nosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w
stopniu głębokim z zaburzeniami zachowania,
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opie-
kunami w poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

R. Nauczycielom spełniającym warunki w odpo-
wiednich kategoriach przysługuje dodatek w na-
stępującej wysokości:

1) kategoria 1), 2), R) i 4) – 15% wynagrodze-
nia zasadniczego

2) kategoria 5) – R5% wynagrodzenia zasadni-
czego

R) kategoria 6) – 5% wynagrodzenia zasadni-
czego

4) kategoria 7) – 12% wynagrodzenia zasadni-
czego

5) kategoria 8) – 7% wynagrodzenia zasadni-
czego.

§ 18

Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielom – otrzymującym dodatek za trudne
warunki pracy – w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego.

§ 19

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą doda-
tek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodze-
nie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowe-
go.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-
ści, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych lub uciążliwych obowiązujący go wy-
miar godzin zajęć.

R. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonal-
nej, jeżeli nauczyciel:
1) realizuje w warunkach trudnych lub uciążli-

wych tylko część obowiązującego go wymia-
ru godzin zajęć,

2) jest zatrudniony w niepełnym wymiarze za-
jęć.

4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za
trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje na-
uczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu.

5. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 17 ust.
1, przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla dy-
rektora Starosta.

R O Z D Z I A Ł   5

Dodater za wnsougę lat

§ 20

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

2. Okres zatrudnienia oraz inne okresy uprawniają-
ce do dodatku określa rozporządzenie ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.

R. Dodatek za wysługę lat przysługuje za czas
przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.
Czas ten wlicza się do obliczania wysokości te-
go dodatku.

R O Z D Z I A Ł   6

Wnwagrodzewie za godziwn powadwnmiarowe
i godziwn doraźwngh zastępstw

§ 21

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według wynagrodzenia zasadnicze-
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go nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.

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

R. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.
2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 go-
dziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni, za które nauczyciel, zgodnie z odrębnymi
przepisami, nie otrzymuje wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, okre-
ślony w projekcie organizacyjnym szkoły, po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pra-
cy) za każdy dzień, za który nie przysługuje wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

R O Z D Z I A Ł   7

Dodater mieszrawiown

§ 22

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć na terenie wiejskim
lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców i
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zaj-
mowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej lub dwóch osobach w rodzinie –

4,5%,
2) przy trzech osobach w rodzinie – 5,75%,
R) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

7% kwoty podstawowej.
R. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się

nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: współmałżonka oraz dzieci, a także rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzy-
maniu.

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

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dy-
rektorowi starosta.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycie-
lowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nia przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego

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

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

wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go;
R) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

R O Z D Z I A Ł   8

Spossb podziaou irodrsw wa wagrodn ze spegralwe-
go fuwduszu wagrsd dla waugzngieli i dnrertorsw
          zatrudwiowngh w szrooagh i plagswragh

§ 2R

1. Rrodki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% pla-
nowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
planuje się w budżecie Powiatu Bolesławieckie-
go, z tego:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektora;
2) R0% środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego – zarządu.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają

charakter uznaniowy.
R. Nagrodę może otrzymać nauczyciel po przepra-

cowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.

R O Z D Z I A Ł   9

Krnteria i trnb prznzwawawia wagrsd ze spegralwego
fuwduszu wagrsd dla waugzngieli i dnrertorsw
                  zatrudwiowngh w szrooagh

§ 24

1. Nagrody dyrektora szkoły przyznawane są na-
uczycielom za znaczące osiągnięcia dydaktyczne
i wychowawcze, a w szczególności za:
1) przygotowanie uczniów i wychowanków do

udziału w konkursach, olimpiadach, współ-
zawodnictwie sportowym;

2) pracę z uczniami o specyficznych potrzebach
edukacyjno-wychowawczych;

R) wdrażanie innowacji lub eksperymentów pe-
dagogicznych oraz programów własnych;

4) różnorodność pracy opiekuńczo-
wychowawczej;

5) aktywny udział w akcjach promujących
szkołę;
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6) rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie
kwalifikacji mające wpływ na podnoszenie ja-
kości pracy szkoły;

7) inicjatywy organizacyjno-szkoleniowe w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa uczniów w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

8) inne ważne dla szkoły działania i osiągnięcia.
2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji

Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dy-
rektor szkoły, za zgodą zarządu, może przyznać
nagrodę w innym terminie.

§ 25

1. Nagrody zarządu przyznawane są za znaczące
osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez Powiat, w szczególności:
1) dla nauczycieli za:

a) znaczące osiągnięcia dydaktyczno-
wychowacze i opiekuńcze,

b) prowadzenie nauczania z dziećmi o specy-
ficznych potrzebach edukacyjno-
wychowawczych ,

c) opracowanie i realizację własnych pro-
gramów nauczania i wychowania, w tym
wdrażanie innowacji i eksperymentów pe-
dagogicznych,

d) stosowanie aktywnych i aktywizujących
metod nauczania oraz nowych systemów
oceniania,

e) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz
przedsięwzięć i uroczystości szkolnych,

f) osiąganie efektów  w uspołecznianiu i
demokratyzacji życia w szkole, w tym za
opiekę nad samorządem uczniowskim i
współpracę ze środowiskiem lokalnym,

g) postawę i działanie kształtujące etos pracy
nauczyciela;

2) dla dyrektorów szkół – za spełnienie warun-
ków jak dla nauczycieli, a ponadto za:
a) osiąganie znaczących wyników przez

szkołę w dydaktyce i wychowaniu oraz
zarządzaniu,

b) stosowanie partnerskiego stylu zarządza-
nia, wprowadzanie nowatorskich zmian
organizacyjnych służących społeczności
szkoły,

c) wzbogacanie bazy techno-dydaktycznej
szkoły w oparciu o racjonalne gospodaro-
wanie własnymi środkami i zewnętrznymi,
w tym z funduszy zewnętrznych, w
szczególności z funduszy unijnych,

d) wieloaspektową współpracę ze środowi-
skiem lokalnym, organem, partnerami
społecznymi oraz organizacjami pozarzą-
dowymi,

e) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę
poprzez zainstalowanie monitoringu stałe-
go, opracowanie i aktualizację planów
ewakuacji i alarmowania oraz prowadzenie
regularnych treningów w zakresie ewaku-
acji, a także umiejętności udzielania
pierwszej pomocy.

2. Kandydata do nagrody zgłasza:
1) w przypadku nagrody dla nauczycieli dyrektor

szkoły po uzyskaniu opinii organów szkoły
wskazanych w art. R9 ust. R pkt R ustawy,

2) w przypadku nagrody dla dyrektorów szkół:
a) Starosta po zaopiniowaniu przez radę pe-

dagogiczną i zakładowe organizacje
związkową funkcjonujące na terenie
szkoły,

b) rada szkoły po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną i zakładowe organizacje
związkowe funkcjonujące na terenie
szkoły.

R. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w ter-
minie do R0 sierpnia każdego roku. W przypadku
niewykorzystania środków finansowych, prze-
znaczonych na nagrody zarządu, ustala się do-
datkowy termin składania wniosków na dzień do
20 listopada każdego roku.

4. Wysokość nagrody zarządu dla nauczycieli i
dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat
określa zarząd.

5. Wzór wniosku o nagrodę zarządu stanowi za-
łącznik do uchwały.

R O Z D Z I A Ł   10

Krnteria i trnb prznzwawawia wagrsd ze spegralwego
fuwduszu wagrsd dla waugzngieli i dnrertorsw
                 zatrudwiowngh w plagswragh

§ 26

1. Nagrody dyrektora placówki przyznawane są
nauczycielom za wybitne osiągnięcia edukacyj-
ne, w tym wychowawcze i opiekuńcze, a w
szczególności za:

1) przygotowanie wychowanków do udziału w
konkursach, olimpiadach, współzawodnic-
twie sportowym;

2) pracę z dzieckiem o specyficznych potrze-
bach edukacyjno-wychowawczych;

R) wdrażanie innowacji lub eksperymentów
pedagogicznych oraz programów własnych;

4) różnorodność pracy opiekuńczo-
wychowawczej;

5) wprowadzenie nowych ofert edukacyjnych;
6) aktywny udział w działaniach promujących

placówkę,
7) rozwój zawodowy nauczyciela i podnosze-

nie kwalifikacji;
8) inne ważne dla placówki osiągnięcia;
9) za przygotowanie wychowanków do samo-

dzielnego życia;
10) osiąganie wymiernych efektów w uspołecz-

nianiu i demokratyzacji życia w placówce,
w tym za opiekę nad samorządem wycho-
wanków.

11) inicjatywy organizacyjno-szkoleniowe w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa wycho-
wanków w czasie zajęć organizowanych
przez placówkę.

2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dy-
rektor placówki, za zgodą zarządu, może przy-
znać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

§ 27

Nagroda zarządu może być przyznana za wybitne,
zauważalne osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach pro-
wadzonych przez Powiat, w szczególności za:
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1) w przypadku nauczycieli placówki:
a) opracowanie i realizację programów wła-

snych, innowacji lub eksperymentów eduka-
cyjnych,

b) pełne przygotowanie wychowanków do sa-
modzielnego życia,

c) osiąganie widocznych, pożądanych efektów
w uspołecznieniu i demokratyzacji życia
uczniów w placówce,

d) prezentowanie w codziennej działalności po-
staw i działań prowadzących do uzyskania
wysokiego autorytetu wśród wychowanków i
współpracowników;

2) w przypadku dyrektora placówki za spełnianie
warunków określonych w pkt 1, a ponadto:
a) osiąganie bardzo dobrych wyników w zarzą-

dzaniu z uwzględnieniem realizacji uchwał ra-
dy powiatu i zarządu powiatu,

b) utrzymywanie obowiązujących standardów
wychowania i opieki,

c) prowadzenie swojej placówki na poziomie
zauważalnie wyróżniającym ją wśród innych
tego typu,

d) stosowanie partnerskiego stylu zarządzania i
wprowadzanie nowatorskich zmian organiza-
cyjnych, służących społeczności placówki,
troskę i skuteczność w działaniach, prowa-
dzących do wzbogacenia bazy materialnej
placówki,

e) podejmowanie działań na rzecz edukacji, wy-
kraczających poza działalność placówki i
promujących Powiat Bolesławiecki,

f) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w cza-
sie zajęć organizowanych przez placówkę
poprzez zainstalowanie monitoringu stałego,
opracowanie i aktualizację planów ewakuacji
i alarmowania oraz prowadzenie regularnych
treningów w zakresie ewakuacji, a także
umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

§ 28

1. Kandydata do nagrody zarządu zgłasza:
1) w przypadku nauczyciela – dyrektor placówki

po uzyskaniu opinii organów placówki wska-
zanych w art. R9 ust. R pkt R ustawy po za-
opiniowaniu przez zakładową organizację
związkową, do której nauczyciel należy;

2) w przypadku dyrektora placówki – Starosta
po zaopiniowaniu przez zakładową organiza-
cję związkową funkcjonującą na terenie pla-
cówki.

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w ter-
minie do R0 sierpnia każdego roku. W przypadku
niewykorzystania środków finansowych prze-
znaczonych na nagrody zarządu ustala się do-

datkowy termin składania wniosków na dzień do
20 listopada każdego roku.

§ 29

Wzór wniosku o nagrodę zarządu stanowi załącznik
do uchwały.
Uroczyste wręczenie nagród zarządu odbywa się z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

R O Z D Z I A Ł   11

Postawowiewia rońgowe

§ R0

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

§ R1

Tracą moc:
1) Uchwała nr XV/74/08 Rady Powiatu Bolesła-

wieckiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków i innych składników wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1R9, poz.
1664 ) oraz

2) Uchwała nr XVI/80/08 Rady Powiatu Bolesła-
wieckiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego
nr XV/74/08 w sprawie regulaminu określające-
go wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków i innych
składników wynagradzania dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez Powiat Bolesławiecki (Dz. Urz.
Woj. Doln. z 2008 Nr 158, poz. 1828).

§ R2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Bolesławieckiego.

§ RR

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

PRZEWODNICZZCW
RADW POWIATU

KAROL STASIK
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Zaoegzwir do ughwaon Radn Powiatu Bolesoawieg-
riego wr XXVI/141/09 z dwia 26 marga 2009 r.
(poz. 1632)
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1633

UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO
NR XXIX/260/2009

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie ustalewia regulamiwu orreilaregego wiertsre zasadn wnwagradza-
wia za pragę oraz prznzwawawia dodatrsw do wnwagrodzewia waugzngielom
zatrudwiownm w oiwiatowngh redwostragh orgawizagnrwngh prowadzowngh
                                       przez Powiat Googowsri

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zmianami) art. R0 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych pro-
wadzonych przez Powiat Głogowski.

R O Z D Z I A Ł   I

Postawowiewia wstępwe

§ 2

Regulamin określa:
1) Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość

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

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

R) Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

4) Wysokość i warunki przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

§ R

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

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

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze
zmianami)

R) placówce – należy przez to rozumieć szkoły,
zespoły szkół, placówki oświatowe oraz opie-
kuńczo-wychowawcze prowadzone przez po-
wiat głogowski,

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, a w przypadku placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli,
do których stosuje się przepisy Karty Nauczy-
ciela,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrekto-
rów szkół, zespołów szkół, placówek oświato-
wych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzo-
nych przez powiat głogowski.

R O Z D Z I A Ł   II

Dodater za wnsougę lat

§ 4

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnie-
nia oraz innych okresów uprawniających do dodat-
ku za wysługę lat ustala się w oparciu o zasady
wynikające z § 5 rozporządzenia.

§ 5

Podstawę naliczenia dodatku za wysługę lat sta-
nowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione
kopie tych dokumentów.

R O Z D Z I A Ł  III

Dodater motnwagnrwn

§ 6

1. W każdej placówce tworzy się fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości
5% wynagrodzenia zasadniczego pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w danej placów-
ce.

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

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

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

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

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

wym,
7) brał czynny udział w spotkaniach meto-

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

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

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

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym dosko-
naleniu nauczycieli (prowadził zajęcia,
szkolenia, lekcje otwarte, opracował projek-
ty dydaktyczne i inne),

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

12) aktywnie realizował zadania statutowe pla-
cówki,

1R) uczestniczył w pracach komisji opracowują-
cej dokumentację dotyczącą pracy placówki
(statut, wewnątrzszkolny system oceniania,
program wychowawczy placówki),

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji
egzaminacyjnej powołanej w celu przepro-
wadzenia egzaminu maturalnego lub komisji
egzaminacyjnej powołanej do przeprowa-
dzenia egzaminu z nauki zawodu lub egza-
minu z przygotowania zawodowego,

15) otaczał opieką dzieci z rodzin zagrożonych
patologicznie oraz niskim statusie material-
nym.

R. Nauczycielowi może być przyznany dodatek
motywacyjny do R00 zł miesięcznie.

4. Wicedyrektorowi może być przyznany dodatek
motywacyjny do 400 zł miesięcznie.

5. Nauczycielowi, któremu powierzono inne sta-
nowisko kierownicze, może być przyznany do-
datek motywacyjny do R50 zł miesięcznie.

§ 7

1. Fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów placówek tworzy się w wysokości 800 zło-
tych miesięcznie na jeden etat dyrektorski.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek
przyznawany jest z uwzględnieniem następują-
cych kryteriów:

1) udział szkoły w konkursach przedmioto-
wych i innych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, centralnym,

2) wspomaganie uczniów mających trudności
w nauce,

R) zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,

4) diagnozowanie, eliminowanie zachowań
niepożądanych,

5) zapewnienie w szkole poczucia bezpieczeń-
stwa uczniom i nauczycielom,

6) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej
rozwojowi uczniów,

7) preferowanie działań organizacyjnych i pe-
dagogicznych tworzących indywidualny
charakter placówki,

8) wdrażanie autorskich programów naucza-
nia,

9) promowanie osiągnięć edukacyjnych pla-
cówki,

10) wykazywanie dbałości o mienie będące w
zarządzie dyrektora, modernizacja bazy
szkolnej,

11) umiejętność właściwego planowania budże-
tu oraz racjonalnego gospodarowania przy-
znanymi placówce środkami finansowymi,

12) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i
innych świadczeń na rzecz placówki,

1R) respektowanie decyzji, uchwał organów
powiatu głogowskiego,

14) terminowość i rzetelność realizacji zadań
wytyczonych przez organ prowadzący,

15) dyscyplina pracy, przestrzeganie ustalonych
terminów i procedur,

16) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.
R. Dyrektorowi może być przyznany dodatek mo-

tywacyjny do 800 zł miesięcznie.
4. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny

przyznaje Starosta Głogowski.

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej,
której kopię umieszcza się w teczce akt osobo-
wych.

R O Z D Z I A Ł   IV

Dodater fuwrgnrwn

§ 11

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego, którym powierzono stanowiska kie-
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rownicze przewidziane w statucie placówki, przy-
sługuje dodatek funkcyjny.

§ 12

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

Lp. Peowiowa fuwrgra
Wnsoroie dodatru

fuwrgnrwego w zo miesięgzwie

1.

Dyrektor szkoły liczącej:
– od 15 do 20 oddziałów
– od 21 do 26 oddziałów
– od 27 do R2 oddziałów

700–900
800–1000
900–1100

2.
Dyrektor zespołu placówek
(PCPPPiDN,  GCEZ) 600–800

R. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej R40–500
4. Wicedyrektor 400–600
5. Kierownik warsztatu szkolnego 400–600
6. Kierownik szkolenia praktycznego R00–450

§ 1R

Nauczycielom sprawującym funkcje uprawniające
do dodatku funkcyjnego przysługuje dodatek w
wysokości:
1) wychowawstwo klasy – R% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela stażysty
2) opiekun stażu – R0 zł miesięcznie za każdego

powierzonego opiece nauczyciela
R) doradca metodyczny, nauczyciel-konsultant –

250 zł miesięcznie.

§ 14

1. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości do-
datku funkcyjnego poszczególnym dyrektorom
podejmuje Starosta Głogowski – biorąc pod
uwagę między innymi wielkość placówki, jej wa-
runki organizacyjne, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stano-
wisk kierowniczych w placówce.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres jedne-
go roku szkolnego.

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

4. Decyzje o przyznaniu dodatku funkcyjnego przy-
znaje się w formie pisemnej, której kopię
umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 15

W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków
funkcyjnych, z wyłączeniem dodatku za pełnienie
funkcji opiekuna stażu, wychowawcy klasy, dorad-
cy metodycznego i nauczyciela – konsultanta,
przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny – najko-
rzystniejszy dla nauczyciela.

§ 16

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

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub kierownika na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego
okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z

końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwoła-
nie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.

R. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub
nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora, jeżeli nieobecność w
pracy dyrektora przekracza R miesiące.

4. W przypadku zastępowania innej osoby zatrud-
nionej na stanowisku kierowniczym postanowie-
nia ust. R stosuje się odpowiednio.

R O Z D Z I A Ł   V

Dodater za waruwri pragn

§ 17

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego przysługują dodatki za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych.

2. Wykaz warunków wymienionych w pkt 1 okre-
ślają przepisy rozporządzenia.

§ 18

Wysokość dodatku za warunki pracy wylicza się za
każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach
oraz udokumentowaną zgodnie z odrębnymi przepi-
sami.

§ 19

1. Ustala się następujące wielkości dodatków za
trudne lub uciążliwe warunki pracy:
1) dodatek za trudne warunki pracy wynosi:

a) 5% osobistego wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli praktycznej nauki
zawodu szkół leśnych za prowadzenie za-
jęć w lesie, szkół rolniczych za prowadze-
nie zajęć praktycznych w terenie z zakresu
produkcji roślinnej,

b)10% osobistego wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej prowadzących zaję-
cia grupowe i indywidualne wynikające z
realizacji zadań diagnostycznych, terapeu-
tycznych, doradczych i profilaktycznych z
młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi,
upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-
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bokim, z zaburzeniami zachowania, zagro-
żonymi niedostosowaniem społecznym,
uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub
opiekunami w poradni psychologiczno-
pedagogicznej,

c) 14% osobistego wynagrodzenia zasadni-
czego dla nauczycieli szkół specjalnych,
wychowawców świetlic w szkołach spe-
cjalnych, nauczycieli prowadzących indy-
widualne nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego lub
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz
wychowawców specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych zapewniają-
cych dzieciom i młodzieży całodobową
opiekę.

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

§ 20

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

§ 21

Wysokość dodatków określonych w § 19 dla na-
uczyciela ustala dyrektor, a dla dyrektora Starosta
Głogowski.

R O Z D Z I A Ł   VI

Wnwagrodzewie za godziwn powadwnmiarowe
i doraźwngh zastępstw

§ 22

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie zrealizowana została w warunkach
uprawniających do tego dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa przydzielonego nauczycielowi oblicza
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie
zrealizowana została w warunkach uprawniają-
cych do tego dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych realizo-
wanych w ramach godziny doraźnego zastęp-
stwa.

R. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela oblicza się mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.

R O Z D Z I A Ł   VII

Naugzngielsri dodater mieszrawiown

§ 2R

Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go, przysługuje nauczycielowi posiadającemu wy-

magane kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co naj-
mniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w pla-
cówce położonej na terenie wiejskim Powiatu Gło-
gowskiego.

§ 24

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

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

kujących,
2) potwierdzenie zameldowania z biura ewiden-

cji ludności.
R. Wniosek oraz dokumenty określone w ust. 2

nauczyciel przedkłada pracodawcy.
4. Nauczycielowi  przysługuje dodatek w wysoko-

ści uzależnionej od liczby członków rodziny i jest
wypłacany miesięcznie w wysokości – R2,50 zł
miesięcznie na jednego uprawnionego członka
rodziny.

§ 25

1. Do osób, o których mowa w § 24 ust. 4, zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkującego z
nim małżonka i dzieci, a także rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu.

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

R. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozo-
stających na wyłącznym utrzymania nauczyciela
nie stosuje się ograniczeń określonych w ust. 2.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będące-
mu także nauczycielem, stale z nim zamieszku-
jącym, przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-
kości określonej w § 24 ust. 4. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie
wypłacał im dodatek.

§ 26

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

nagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
R) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho-

wawczego.
§ 27

1. Prawo do dodatku wygasa:
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym uprawniony członek rodziny na-
uczyciela zrezygnował ze stałego z nim za-
mieszkania,

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

2. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek,
zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pra-
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codawcę o okolicznościach powodujących utratę
prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypła-
cania.

R. W przypadku niedopełnienia obowiązku określo-
nego w ust. 2 nauczyciel zobowiązany jest do
zwrotu nienależnie pobranej kwoty dodatku.

R O Z D Z I A Ł   VIII

Wnsoroie i waruwri prznzwawawia wagrsd
dla waugzngieli ze spegralwego fuwduszu wagrsd

§ 28

1. Wysokość nagrody starosty nie może przekra-
czać 2500 złotych.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekra-
czać 1800 złotych.

§ 29

Warunki przyznawania nagród określa odrębna
uchwała Rady Powiatu Głogowskiego.

R O Z D Z I A Ł   IX

Postawowiewia rońgowe

§ R0

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Głogowskiego.

§ R1

Traci moc uchwała nr XVIII/152/2008 Rady Powia-
tu Głogowskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania
dodatków do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycie-
lom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Gło-
gowski.

§ R2

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

PRZEWODNICZZCW
RADW POWIATU

KRZYSZTOF DĄBROWA

1634

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
NR XXXII/271/2009

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie dostosowawia opisu grawig staongh orręgsw wnborgzngh
w Mieigie i Gmiwie Bierutsw

Na podstawie art. 89, art. 90 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 200R r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek Bur-
mistrza Miasta i Gminy Bierutów, Rada Miejska w Bierutowie uchwala,
co następuje:

§ 1

W związku z utworzeniem nowych ulic: Jesiono-
wej, Lipowej, Klonowej, Sikorskiego i Kościelnej,
dostosowuje się opisy granic okręgów wyborczych
na obszarze Miasta i Gminy Bierutów określone w
załączniku do uchwały, który zawiera jednolity wy-
kaz stałych okręgów wyborczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bierutów.

§ R

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bierutowie.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI
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Zaoegzwir do ughwaon Radn Miersrier
w Bierutowie wr XXXII/271/2009
z dwia 26 marga 2009 r. (poz. 1634)
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1635

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
NR XXXII/272/2009

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie dostosowawia opisu grawig staongh obwodsw goosowawia
w Mieigie i Gmiwie Bierutsw do stawu fartngzwego

Na podstawie art. R0 ust 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 200R r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), w związku z art. 42 ust.
R ustawy z dnia 2R stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.), na wniosek Burmistrza
 Miasta i Gminy Bierutów, Rada Miejska w Bierutowie uchwala,
co następuje:

§ 1

W związku z utworzeniem nowych ulic dokonuje
się zmiany:
1) w obwodzie nr 1 poprzez dopisanie ulic: Klono-

wej, Lipowej, Jesionowej,
2) w obwodzie nr 2 poprzez dopisanie ulic: Sikor-

skiego, Kościelnej.

§ 2

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

§ R

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bierutów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bierutowie.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI
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Zaoegzwir do ughwaon Radn Miersrier
w Bierutowie wr XXXII/272/2009
z dwia 26 marga 2009 r. (poz. 1635)
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1636

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XXX/267/2009

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie wadawia statutu Miersriemu Oirodrowi Kulturn w Googowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami),
oraz art. 1R ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 1R, poz. 12R
ze. zmianami) uchwala się, co następuje:

STATUT MIEJSKIEGO ORRODKA KULTURW W GŁOGOWIE

R O Z D Z I A Ł   I

Postawowiewia ogslwe

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, zwany dalej
MOK, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001
r. Nr 1R, poz. 12R ze zmianami) oraz niniejszego
statutu.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową insty-
tucją kultury posiadającą osobowość prawną i
gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią
mienia.

2. Miejski Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru
instytucji kultury Gminy Miejskiej Głogów pod
numerem 02/V/99.

§ R

Siedzibą MOK jest miasto Głogów, Plac Konstytucji
R Maja 2, a terenem jego działania Gmina Miejska
Głogów.

§ 4

Organizatorem MOK w rozumieniu ustawy jest
Gmina Miejska Głogów.

R O Z D Z I A Ł   II

Cel i przedmiot dziaoawia

§ 5

1. Podstawowym celem statutowym MOK w ro-
zumieniu art. R2 ust. 2 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25
października 1991 r. jest pozyskiwanie i przygo-
towanie społeczności głogowskiej do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworze-
nie.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest
przede wszystkim poprzez:
1) organizowanie szeroko pojętej wielokierun-

kowej edukacji kulturalnej,

2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnic-
twa w kulturze, tworzeniu warunków dla
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

R) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców Głogowa, wspieranie lokalnych
inicjatyw kulturalnych,

4) przygotowanie mieszkańców Głogowa do
odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.

R. Przedmiotem działania jest:
1) organizowanie form edukacji kulturalnej dla

młodzieży i dorosłych w różnorodnej formie
praktycznej i teoretycznej, w tym także edu-
kacji ekologicznej,

2) organizowanie kół zainteresowań, amator-
skich zespołów artystycznych oraz zapew-
nienie im właściwych warunków lokalowych,
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i nie-
zbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć
i prezentacji swoich osiągnięć,

R) organizowanie imprez rozrywkowych, tury-
stycznych, spektakli, koncertów, wystaw,
odczytów, festynów, balów, giełd, ognisk ar-
tystycznych,

4) prowadzenie działalności z zakresu upo-
wszechniania twórczości filmowej,

5) prowadzenie nauki języków obcych,
6) prowadzenie impresariatu artystycznego i

promocyjnego,
7) prowadzenie działalności wydawniczej,
8) usługi poligraficzne (w tym ksero), fonogra-

ficzne, fotograficzne, filmowe i plastyczne,
9) usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe spek-

takli i koncertów,
10) wynajem aparatury nagłośnieniowej i innej na

potrzeby spektakli i koncertów,
11) usługi reklamowe i pośrednictwo w sprzeda-

ży miejsca na cele reklamowe,
12) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, re-

kwizytów, sprzętu technicznego,
1R) realizowanie imprez zleconych (okoliczno-

ściowych, rodzinnych, obrzędowych,
14) prowadzenie działalności handlowej takiej jak:

– sprzedaż dzieł sztuki i artykułów sztuki
użytkowej,
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– sprzedaż detaliczna związana z kulturą,
rekreacją i promocją,

15) wynajem i dzierżawa pomieszczeń,
16) usługi transportowe,
17) świadczenie usług gastronomicznych,
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi

w zakresie działalności kulturalnowycho-
wawczej.

R O Z D Z I A Ł   III

Orgawizagra i rierowwigtwo MOK

§ 6

1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje – zatrudnia Prezydent Mia-

sta Głogowa.
R. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia

Dyrektor, który jest Kierownikiem Zakładu Pra-
cy.

§ 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zarządza in-
stytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 8

Jednostka prowadzi:
1. Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji R Maja

2, 67–200 Głogów.
2. Biuro Miejskiej Informacji Turystycznej, Rynek

10, 67–200 Głogów.

§ 9

Dla opiniowania programów i działań przy MOK
może być powołana Rada Programowa.

R O Z D Z I A Ł   IV

Miewie i gospodarra fiwawsowa

§ 10

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę fi-
nansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej.

§ 11

Działalność MOK finansowana jest z:
1) dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Gło-

gów i innych dotacji budżetowych,
2) dochodów własnych uzyskanych z działalności

statutowej,
R) działalności gospodarczej (m.in. usług w zakresie

wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form
użytkowania posiadanego majątku, reklamy i

handlu dziełami sztuki oraz przedmiotami użytku
kulturalnego),

4) darowizn,
5) zapisów od osób prawnych i fizycznych,
6) innych źródeł uwzględniających specyfikę insty-

tucji oraz jej możliwości technicznoorganizacyj-
ne.

§ 12

MOK może prowadzić działalność gospodarczą we-
dług ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczyć
na realizację zadań statutowych.

§ 1R

Ośrodek może w granicach obowiązujących przepi-
sów pobierać opłaty za świadczone usługi i działa-
nia edukacyjne, a wpływy przeznaczyć na cele sta-
tutowe.

R O Z D Z I A Ł   V

Postawowiewia rońgowe

§ 14

Miejski Ośrodek Kultury posiada logo (wzór – za-
łącznik).

§ 15

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.

§ 1

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Głogowa.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIII/28R/2005 Rady Miej-
skiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 roku
wprowadzająca statut Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie.

§ R

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

RADOSŁAW POBOL
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Zaoegzwir do ughwaon Radn Miersrier
w Googowie wr XXX/267/2009 z dwia
31 marga 2009 r. (poz. 1636)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XLI/195/09

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie orreilewia zasad umieszgzawia rerlam wa obiertagh lub terewagh
będegngh woaswoigie Gmiwn Lubomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt R i 4, art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku
Nr 9, poz. 4R z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala,
co następuje:

§ 1

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie
reklamy na nieruchomościach stanowiących wła-
sność Gminy Lubomierz.

§ 2

1. Przez reklamę rozumie się treści i emblematy o
charakterze informacyjnym lub marketingowym,
mające skłonić kupującego towar lub usługi do
dokonania wyboru.

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w
treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby,
godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalno-
ści, umieszczony przy wejściu do budynku, lo-
kalu w miejscu siedziby lub świadczenia usług.

§ R

1. Umieszczenie reklam na terenie i obiektach wy-
maga pisemnej zgody właściciela.

2. Zainstalowanie tablic i urządzeń reklamowych
należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa bu-
dowlanego.

R. W przypadku terenów położonych w ścisłej stre-
fie ochrony konserwatorskiej , umieszczenie re-
klam może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia
Konserwatora Zabytków.

§ 4

1. Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest
na wniosek.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące doku-
menty:
a) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy na

mapie zasadniczej,
b) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na

nim reklamy,
c) projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem

kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów re-
klamy oraz rodzaju nośnika reklamy.

§ 5

Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy powinien
być zharmonizowany z otoczeniem, nie oszpecać
budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpie-
czeństwu ludzi i mienia.

§ 6

1. Właściciel terenu lub obiektu komunalnego zo-
bowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z
właścicielem reklamy.

2. Umowy mogą być zawierane na czas określony
do lat R.

R. W przypadku ubiegania się wielu osób o umiesz-
czenie reklamy w tym samym miejscu Właściciel
ogłasza przetarg.

§ 7

Umieszczający reklamę zobowiązany jest do wno-
szenia opłaty ustalonej na podstawie cennika za-
twierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i
Miasta Lubomierz.

§ 8

Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy mają
obowiązek usunąć reklamę oraz doprowadzić obiekt
lub teren do stanu pierwotnego.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubo-
mierz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Lubomierz.

WICEPRZEWODNICZZCA
RADW MIEJSKIEJ I GMINW

BARBARA URBANOWICZ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XLIII/215/09

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie regulamiwu prznzwawawia dodatrsw i iwwngh sroadwirsw wnwa-
gradzawia oraz dodatru mieszrawiowego waugzngielom zatrudwiownm
                     w szrooagh prowadzowngh przez gmiwę Lubomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. R0 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Postawowiewia wstępwe

§ 1

1. Uchwała określa wysokość stawek dodatku:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pra-
cy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat, a także szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, szczegółowe warunki wypłacania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród oraz do-
datków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Lubomierz.

2. Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od
stopnia awansu zawodowego i posiadanych
kwalifikacji oraz pozostałe składniki wynagro-
dzenia nauczycielowi ustala i przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły – Burmistrz.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy

regulamin;
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to

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

R) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia R1 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr
4R, poz. 29R, z 2007 r. Nr 56, poz. R72
oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257);

4) szkołe – należy przez to rozumieć publiczne
przedszkola i szkoły dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubomierz;

5) organie prowadzącym – rozumie się przez
to Gminę Lubomierz; Burmistrzu – należy
przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Mia-
sta Lubomierz;

6) dyrektorze lub wicedyrektorze — należy
przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrek-
tora szkoły;

7) klasie – należy przez to rozumieć także od-
dział zerowy lub grupę przedszkolną;

8) uczniu – należy przez to rozumieć także
wychowanka;

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin – należy przez to rozumieć tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin, o któ-
rym mowa w art. 42 ust. R oraz ustalony
na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt R
ustawy – Karta Nauczyciela;

10) zakładowej organizacji związkowej — należy
przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP we
Lwówku Rląskim i Komisję Międzyzakłado-
wą NSZZ "Solidarność" Pracowników
Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze.

R O Z D Z I A Ł   2

Dodater za wnsougę lat

§ R

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości i na warunkach określonych
przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdol-
ności do pracy wskutek choroby lub konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub chorym członkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubez-
pieczenia społecznego.

R O Z D Z I A Ł   R

Dodater motnwagnrwn

§ 4

1. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne stanowi R% pla-
nowanego rocznego wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, w tym do 0.R% przeznacza się
na dodatek motywacyjny dla dyrektora, 2,7%
dla pozostałej kadry pedagogicznej.

2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek
motywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik
wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości od
O–10% z zastrzeżeniem § 5 ust. R.

R. Dyrektorowi może być przyznany dodatek mo-
tywacyjny, stanowiący procentowy wskaźnik
wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości od
O–10%.
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4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 i dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 5

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
nauczycielowi jest:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne
uczniów,

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w kon-
kursach, turniejach i olimpiadach oraz w in-
nych obszarach działań, związanych z reali-
zowanym procesem dydaktycznym;

R) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów poprzez kształto-
wanie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowania własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznych;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patolo-
giom i uzależnieniom;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczególności w
stałej współpracy z rodzicami, właściwymi
instytucjami i osobami świadczącymi po-
moc socjalną;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-
stości szkolnych;

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi w szkole;

8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobo-
wiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych;

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego;

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowo-
czesnych metod nauczania i wychowania
we współpracy z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny oraz innymi instytu-
cjami wspomagającymi;

11) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.

R. Nauczycielowi wykonującemu dodatkowe zada-
nia i posiadającemu dodatkowe kwalifikacje do
wykonywania tych zadań:

1) szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa;
2) lidera wewnątrz-szkolnego doskonalenia na-

uczycieli; doradcy zawodowego i inne zada-
nia wynikające z potrzeb szkoły;

przyznaje się dodatek motywacyjny w wysoko-
ści od 1–5% jego wynagrodzenia zasadniczego,
niezależnie od dodatku obliczonego wg kryte-
riów zawartych w ust. 2.

4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje
Burmistrz.

5. Czynnikami decydującymi o wysokości przyzna-
nego dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest
jakość i skuteczność sprawowania funkcji kie-
rowniczej, z zastrzeżeniem § 6, a w szczególno-
ści:
1) racjonalne gospodarowanie środkami finan-

sowymi oraz podejmowanie działań mających
wpływ na właściwą gospodarkę finansami
jednostki;

2) umiejętność rozwiązywania problemów
szkoły oraz sprawną organizację jej pracy;

R) współdziałanie z organem prowadzącym w
zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz
realizacja zaleceń i wniosków organu prowa-
dzącego,

4) sprawne prowadzenie nadzoru pedagogiczne-
go oraz spraw administracyjnych szkoły;

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

6. Na wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora
ma wpływ również realizacja zadań w skali
szkoły, o których mowa w § 5 pkt, 2–6 i 11.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

R O Z D Z I AŁ   4

Dodater fuwrgnrwn

§ 6

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko
kierownicze w szkole, wychowawstwo klasy,
funkcję opiekuna stażu, funkcję doradcy meto-
dycznego lub przysługuje dodatek funkcyjny, w
następującej wysokości:

1)
dyrektor szkoły: od 7 do 12 oddziałów
powyżej 12

500–1100 zł

600–1400 zł
2) wicedyrektor szkoły 400–1000 zł
R) dyrektor przedszkola 500–1000 zł
4) wychowawstwo 60–100 zł

do 15 uczniów 60,00 zł
16–25 uczniów 80,00 zł
powyżej 26 uczniów 100,00 zł

5) opiekun stażu R0–50 zł
6) doradca metodyczny R0–50 zł
7) kierownik internatu 200–500 zł
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2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrek-
torowi szkoły, od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po trzech miesią-
cach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy.

R. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również nauczy-
cielowi, któremu powierzono obowiązki kierow-
nicze w zastępstwie, od pierwszego dnia mie-
siąca kalendarzowego następującego po powie-
rzeniu tych obowiązków.

§ 7

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi
szkoły ustala Burmistrz, uwzględniając w szcze-
gólności:
1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowane-

go stanowiska;
R) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole;
4) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,

w jakich szkoła funkcjonuje.
2. Wicedyrektorowi oraz innym nauczycielom, któ-

rym przysługuje dodatek funkcyjny, wysokość
jego ustala dyrektor szkoły, uwzględniając wiel-
kość i złożoność zadań wynikających z pełnionej
funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym
stanowiskiem kierowniczym.

§ 8

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie sta-
nowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji,
a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowa-
nie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiąz-
ków związanych z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli
zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

R. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w szkole na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego
okresu. W razie wcześniejszego odwołania traci
prawo do dodatku funkcyjnego z końcem mie-
siąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca —
od tego dnia.

4. Opiekun stażu traci prawo do dodatku funkcyj-
nego w przypadku nieobecności w pracy na-
uczyciela odbywającego staż, z powodu czaso-
wej niezdolności do pracy wskutek choroby,
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub
urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwają-
cej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.

5. Opiekun stażu traci prawo do dodatku funkcyj-
nego, w przypadku o którym mowa w ust. 4, z
końcem tego miesiąca, w którym upłynęła nie-
przerwana miesięczna nieobecność nauczyciela
odbywającego staż. Opiekun stażu uzyskuje po-

nownie prawo do dodatku funkcyjnego od
pierwszego dnia miesiąca, po ustaniu przyczyny
nieobecności nauczyciela.

R O Z D Z I A Ł   5

Dodater za waruwri pragn

§ 9

1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub
uciążliwych warunkach, o których mowa w § 8 i
§ 9 rozporządzenia, przysługuje dodatek za wa-
runki pracy.

2. Ustala się następujące wysokości dodatku za
warunki pracy:
1) nauczycielowi prowadzącemu indywidualne

nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego, w wysokości do
15% wynagrodzenia zasadniczego, za każdą
godzinę przepracowaną z takim dzieckiem, z
zastrzeżeniem ust. R;

2) nauczycielowi szkół podstawowych prowa-
dzącemu zajęcia w klasach łączonych, w wy-
sokości do 0,5%, za każdą przepracowaną w
tych klasach godzinę.

R) nauczycielowi szkoły niebędącej szkołą spe-
cjalną, który prowadzi zajęcia w klasach, w
których przynajmniej jedno dziecko posiada
orzeczenie do kształcenia specjalnego przy-
sługuje dodatek w wysokości 5% za każdą
przepracowaną godzinę w tych klasach,

R. Wysokość dodatków, o których mowa w ust. 2,
obliczana jest ze stawki przyznanego nauczy-
cielowi wynagrodzenia zasadniczego.

4. Warunkiem przyznania dodatku za warunki pra-
cy, nauczycielowi prowadzącemu indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształ-
cenia specjalnego, jest posiadanie przez tego
nauczyciela kwalifikacji w zakresie pedagogiki
specjalnej, w zakresie do którego jest zakwalifi-
kowane to dziecko.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla
nauczyciela – dyrektor, a dla dyrektora – Bur-
mistrz.

§ 10

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą doda-
tek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodze-
nie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowe-
go.

2. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za
warunki pracy przysługuje najwyższy kwotowo.

R O Z D Z I A Ł   6

Wnwagrodzewia za godziwn powadwnmiarowe
i godziwn doraźwngh zastępstw

§ 11

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczy-
ciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
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wego wymiaru pensum ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczyciela uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a
co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzi-
nę.

R. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje
zajęć z powodu przerw przewidzianych przepi-
sami o organizacji roku szkolnego, dni ustawo-
wo wolne od pracy, rozpoczynania lub kończe-
nia zajęć w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni, o których mowa w ust. R, za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. R lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, po-
mniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pra-
cy) za każdy dzień nierealizowania zajęć, z przy-
czyn o których mowa w ust. R. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wyna-
grodzenie w takim tygodniu, nie może być jed-
nak większa niż liczba godzin przydzielonych w
planie organizacyjnym.

R O Z D Z I A Ł   7

Nagrodn ze spegralwego fuwduszu wagrsd

§ 12

1. Nauczycielowi może być przyznana specjalna
nagroda za jego osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze.

2. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla na-
uczycieli w wysokości 1% planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych z następującym
podziałem środków:
1) 80% środków pozostaje w dyspozycji dyrek-

tora szkoły z przeznaczeniem na nagrody dy-
rektora dla nauczycieli;

2) 20% środków pozostaje  w dyspozycji Bur-
mistrza z przeznaczeniem na nagrody Burmi-
strza dla dyrektora i nauczycieli.

R. Wysokość nagród wynosi:
1) do 1200 zł w przypadku nagrody dyrektora;
2) do 1500 zł w przypadku nagrody Burmistrza.

§ 1R

1. Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
przyznawane są nauczycielom oraz dyrektorom
szkół i placówek w szczególności za:
1) w zakresie prac dydaktyczno-wychowawczej:

a) inspirowanie lub podejmowanie działań in-
nowacyjnych w zakresie wdrażania nowa-
torskich metod nauczania i wychowania,

opracowania autorskich programów, pu-
blikacji, dbałość o wysoką jakość zajęć
dydaktycznych,

b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu,
potwierdzonych to na sprawdzianach
kompetencji, potwierdzanych to wynikami
nadzoru pedagogicznego lub ocena jej
uczestników oraz zakwalifikowaniem się
uczniów do udziału e zawodach, olimpia-
dach przedmiotowych, w konkursach,
przeglądach i festiwalach co najmniej na
szczeblu okręgowym (rejonowym), rozwi-
janie indywidualnych cech uczniów i
wspomaganie ich wszechstronnego roz-
woju, osiągnięcia w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub uczniami mającymi trud-
ności w nauce,

c) przygotowanie i wzorowe organizowanie
uroczystości szkolnych lub środowisko-
wych, takich jak: nadanie szkole lub pla-
cówek imienia, wręczenia sztandaru, dni
patrona szkoły lub placówki,

d) organizowanie imprez kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych i wypoczynkowych
dla uczniów,

e) prowadzenia działalności wychowawczej
w klasie po przez organizowanie wycie-
czek, udziałów uczniów w spektaklach te-
atralnych, koncertach, wystawach i spo-
tkaniach z interesującymi ludźmi, prawi-
dłowe organizowanie wypoczynku dla
dzieci i młodzieży,

f) udokumentowanie osiągnięcia w pracy z
uczniami między innymi mającymi trudno-
ści w nauce lub w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

§ 14

Nagrody, o których mowa w § 14 ust. 1, są przy-
znawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W
szczególne uzasadnionych przepadkach nagroda
może być przyznana w innym terminie lub z innej
okazji.

§ 15

1. Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz przyznaje
nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek o
treści:
„Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Mia-
sta i Gminy Lubomierz (Dyrektora szkoły) za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze". Wi-
nien on zawierać następujące dane

1. Imię i Nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia
R. Wykształcenie, staż pracy w szkole, posia-

dany stopień awansu zawodowego
4. Miejsce pracy
5. Dotychczas otrzymane nagrody Burmistrza,

dyrektora — rok otrzymania
6. Ostatnia ocena pracy nauczyciela — data i

stopień
7. Uzasadnienie wniosku
8. Organ sporządzający wniosek
9. Data sporządzenia wniosku

10. Decyzje Burmistrza/dyrektora



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  9195  – Poz. 16R8

2. Prawo wystąpienia z wnioskiem określonym w
ust. 1 mają:
1) dyrektor – dla nauczyciela zatrudnionego w

danej szkole.
2) organ nadzoru pedagogicznego – dla dyrekto-

rów szkół,
R) organizacje związkowe – dla nauczycieli i dy-

rektorów szkół.
4) Rada pedagogiczna – dla nauczycieli i dyrek-

torów szkół,
5) Rada rodziców — dla nauczycieli i dyrekto-

rów szkół.
R. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składane są

w Urzędzie Miasta i Gminy w Lubomierzu w
terminie do 15 września każdego roku.

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

5. Wnioski do dyrektora składane są w terminie do
15 września każdego roku, według danych okre-
ślonych w ust 1.

6. Wniosek o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
Lubomierz i dyrektora rozpatrywane są w termi-
nie 14 dni od dostarczonego terminu składania.

§ 16

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

R O Z D Z I A Ł   8

Dodater mieszrawiown

§ 17

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrud-
nionego w wymiarze nie mniejszym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje
dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, wypłacanego co miesiąc uzależniona
jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie — 60 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie — 80 zł,
R) przy trzech osobach w rodzinie – 100 zł
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

120 zł.
R. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się

nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: współmałżonka oraz .dzieci, a także ro-
dziców pozostających na wyłącznym utrzyma-
niu nauczyciela.

4. Nauczycielowi zatrudnionymi w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę w
szkole będącej podstawowym miejscem pracy.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim za-

mieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonko-
wie wspólnie określają pracodawcę, który bę-
dzie im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek o jego przyznanie.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli
będących współmałżonkami z uwzględnieniem
ust. 2.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Burmistrz.

10. Dodatek przysługuje także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego,
R) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskowej – w przypadku, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,
na który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.

11. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

R O Z D Z I A Ł   9

Postawowiewia rońgowe

§ 18

Treść regulaminu została uzgodniona ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, zgodnie z
art. R0 ust. 6a Karty Nauczyciela.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 20

1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do wyna-
grodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.

WICEPRZEWODNICZZCA
RADW MIEJSKIEJ GMINW

BARBARA URBANOWICZ
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1639

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
NR XXIX/173/09

z dnia R marca 2009 r.

w sprawie zmiawn w Statugie Miasta i Gmiwn Międznlesie

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. R ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1
i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu
uchwala:

§ 1

W uchwale nr VI/R9/0R Rady Miejskiej w Międzyle-
siu z dnia 25 marca 200R r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Międzylesie, zm. XXX/
/19R/05 z dnia 6 września 2005 r. i XXII/129/08
z dnia 21 lipca 2008 r. wprowadza się następujące
zmiany:

1) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmie-
nie:
„art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. R
ust 1 w związku z art. 18 ust. 2pkt. 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)”,

2) w paragrafie R ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Herb Miasta wzór flagi i pieczęci oraz zasady
ich używania określają stosowne uchwały Ra-
dy Miejskiej.”,

R) w paragrafie R skreśla się ust. 4,
4) w paragrafie 7 skreśla się ust. 2,
5) dział II otrzymuje brzmienie:

„Organy Gminy”
6) w paragrafie 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zadaniem Przewodniczącego jest organizo-
wanie pracy Rady oraz prowadzenie jej ob-
rad.”,

7) w paragrafie 1R ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zawiadomienia o sesji wysyła Biuro Rady za
pośrednictwem Poczty lub przez gońca z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.”,

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/
/46/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. do WSA we
Wrocławiu na § 1 pkt 7)

8) w paragrafie 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Odpowiedzi na zapytania radnych udziela
Burmistrz lub wskazany przez Burmistrza pra-
cownik, ustnie na sesji, a w sprawach bardziej
złożonych pisemnie najpóźniej w ciągu 14
dni.”,

9) w paragrafie 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Po sesji pracownik Biura Rady sporządza pro-
tokół zawierający w szczególności:”,

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/
/46/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. do WSA we
Wrocławiu na § 1 pkt 9)
10) w paragrafie R8 skreśla się ust. R i zmienia się

odpowiednio oznaczenie ustępów w tym para-
grafie,

11) w paragrafie R8 ust. 4 skreśla się zdanie dru-
gie,

12) w paragrafie R9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zastępca Burmistrza jest pracownikiem samo-

rządowym zatrudnionym na podstawie powo-
łania przez Burmistrza w drodze zarządzenia.”,

1R) w paragrafie 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Skarbnik Miasta i Gminy jest głównym księ-
gowym budżetu i zatrudniony jest na podsta-
wie powołania przez Radę na wniosek Burmi-
strza.”,

14) w paragrafie 41 dodaje się ust. 2 i R w
brzmieniu:
„2. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są

według zasad określonych we właściwych
przepisach o pracowników samorządo-
wych.

 R. Czynności z zakresu prawa pracy w sto-
sunku do pracowników samorządowych
Urzędu wykonuje Burmistrz.”,

15) paragraf 42 uchyla się,
16) w paragrafie 48 ust. R otrzymuje brzmienie:

„Statuty jednostek organizacyjnych Gminy
uchwala Rada Miejska, a wykaz tych jednostek
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.”,

17) w paragrafie 5R w ust. R skreśla się pierwsze
zdanie,

18) w paragrafie 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz informuje mieszkańców Gminy o
założeniach projektu budżetu, kierunkach poli-
tyki społecznej i gospodarczej oraz wykorzy-
staniu środków budżetowych.”,

19) paragraf 56 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia się honorowe odznaczenie „Za-

służony dla Miasta i Gminy Międzylesie”.
 2. Odznaczeniem mogą być uhonorowane

osoby będące mieszkańcami gminy szcze-
gólnie zasłużone dla Gminy Międzylesie.

 R. Odznaczenie może być nadawane corocz-
nie podczas obchodów Dni Międzylesia.

 4. Odznaczenie ma kształt koła o średnicy
5 cm wykonane jest z posrebrzanego me-
talu i przedstawia: awers – wpisane w
kontur Gminy Międzylesie zarysy architek-
tury miasta: Kościoła pw. Bożego Ciała,
Zamku, Urzędu Miasta i Gminy. Na otoku
treść „Zasłużony dla Miasta i Gminy Mię-
dzylesie”; rewers – stylizowany herb Mię-
dzylesia.”,

20) w paragrafie 57 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
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„Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Pro-
tokolantem jest urzędujący Zastępca Burmi-
strza.”.

21) w paragrafie 58 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Odznaczenie nie podlega cofnięciu i jest pra-
wem niezbywalnym odznaczonego.”,

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/
/46/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. do WSA we
Wrocławiu na § 1 pkt 19, 20 i 21)
22) paragraf 59 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby niezamieszkujące na terenie gminy
szczególnie zasłużone dla Gminy Międzyle-
sie mogą otrzymywać honorowe obywatel-
stwo Gminy Międzylesie.

 2. Honorowe obywatelstwo nadaje uchwałą
Rada Miejska.”,

2R) uchyla się załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ponad-
to zostaje wyłożona do publicznego wglądu w sie-
dzibie Urzędu, o czym powiadamia się mieszkań-
ców przez informacje na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK

1640

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
NR XXXI/190/2009

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie dostosowawia opisu grawig orręgsw wnborgzngh miasta Oleiwign
do stawu fartngzwego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 200R r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Oleśnicy, Rada
Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Dostosować opis granic okręgów wyborczych mia-
sta Oleśnicy do stanu faktycznego poprzez:
1) dopisanie do okręgu wyborczego nr R nowo

utworzonej ulicy Leszczynowej;
2) wykreślenie błędnie wpisanej do okręgu wy-

borczego nr R ulicy Jęczmiennej.

§ 2

Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych sta-
nowi załącznik do uchwały.

§ R

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Oleśnicy. Po jednym egzemplarzu
uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie
Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we
Wrocławiu.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIASTA

RYSZARD ZELINKA
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Zaoegzwir do ughwaon Radn Miasta
Oleiwign wr XXXI/190/2009 z dwia
27 marga 2009 r. (poz. 1640)

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego – ulice
Liczba wybieranych
radnych w okręgu

1.
Boczna, Brzozowa, Cmentarna, gen. Franciszka Kleeberga, Klonowa, Jana
Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika, Kresowa, Krzywa od Wileńskiej do
Reymonta, Leśna, Bolesława Limanowskiego od Wileńskiej do Reymonta,
11 Listopada od Lwowskiej do Hallera, Lotnicza od Reymonta do Wileń-
skiej, Lwowska, Łowiecka, Podchorążych, Poprzeczna od Reymonta do
Wileńskiej, gen. Władysława Sikorskiego, Jana Sinapiusa, Marii Skłodow-
skiej-Curie, Spacerowa, Mjr Henryka Sucharskiego, Wileńska, Wojska Pol-
skiego od Placu Staszica w kierunku wschodnim, Wschodnia, Wspólna,
Zielona, pl. Zwycięstwa,

7

2.

Armii Krajowej, Balonowa, Błękitna, Ciepła, Ignacego Daszyńskiego, Ener-
getyczna, Fabryczna, Władysława Grabskiego, gen. Józefa Hallera, Jęcz-
mienna, Gryczana, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Skwer Kombatantów
Rzeczypospolitej, Tadeusza Kościuszki, Krzywa od Reymonta do Krzywo-
ustego, Bolesława Krzywoustego, Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego,
Kwiatowa, Joachima Lelewela, Bolesława Limanowskiego od Reymonta do
Moniuszki, 11 Listopada od Hallera do Reja, Lotnicza od Reymonta do
Krzywoustego, Ludwikowska, Łukanowska, gen. Stanisława Maczka,
R Maja od Cieszyńskiego / Młynarskiej do wiaduktu kolejowego, Małopolna,
Adama Mickiewicza, Miodowa,  Stanisława Moniuszki, Ignacego Mościc-
kiego, Na Podkowie, Gabriela Narutowicza, Otwarta, Osada Bystre, Osiedle,
Owsiana, Ignacego Paderewskiego, Pocztowa, Pogodna, Polna, Południo-
wa, ks. Józefa Poniatowskiego, Poprzeczna od Reymonta do Armii Krajo-
wej, Powietrzna, Prosta, Przemysłowa, Przyjaźni, Pszeniczna, Mikołaja Reja,
Władysława Reymonta, Rzepakowa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna,
Spadochronowa, Stawowa, Stolarska, Ks. Franciszka Sudoła, Szybowco-
wa, Tęczowa, Lwa Tołstoja, Trakcyjna, Wądoły, Wesoła, Wikliniarska, Za-
kładowa, Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia

8

3.

Agrestowa, Akacjowa, Batalionów Chłopskich, gen. Józefa Bema, Bociania,
Jerzego Bocka, Arkadiusza Bożka, Bratnia, Ceglana, Bronisława Czecha,
Fryderyka Chopina, Cicha, Antoniego Cieszyńskiego, gen. Henryka Dą-
browskiego, Demokratów, Kazimierza Deyny, Dobroszycka, Gliniana, Rw.
Jadwigi, Jagodowa, Jarzynowa,  Jasna, Jastrzębia, Jaśminowa, Kaszta-
nowa, Jana Kilińskiego, Kosynierów, Kościelna, Krótka, Krucza, pl. Książąt
Rląskich, Janusza Kusocińskiego, Leszczynowa, Lipowa, Henryka Łasaka,
Łąkowa, Łużycka, R Maja str. zach. od Rynku do Młynarskiej (od nr 1 do
12) str. wsch. od Rynku do Cieszyńskiego (od nr 60 do 72), Malinowa,
Bronisława Malinowskiego, Jana Matejki, Stanisława Mikołajczyka, Miła,
Młynarska, Mokra, Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna, Orla, Owocowa,
Parkowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Bolesława Prusa, Kazimie-
rza Przerwy Tetmajera, Bogusława Psujka, Ptasia, Kazimierza Pułaskiego,
Heleny Radlińskiej, Tadeusza Rejtana, Różana, Wandy Rutkiewicz, Rycer-
ska, Rynek, Rzemieślnicza, Sejmowa, Janusza Sidły, Juliusza Słowackiego,
Sokola, Ignacego Solarza, Sosnowa, Spokojna, Feliksa Stamma, Jana Sta-
pińskiego, pl. Stanisława Staszica, Szkolna, Tadeusza Rlusarskiego, Rwier-
kowa, Targowa, Romualda Traugutta, Stanisławy Walasiewicz-Olson, Wa-
łowa, Wały Jagiellońskie, Wąska, Wiejska, Wielkopolna, Wierzbowa, Wi-
śniowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego od Spacerowej w kierunku
zachodnim, Wrocławska, Józefa Wybickiego, Zamkowa
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
NR XXXI/191/2009

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie dostosowawia opisu grawig obwodsw goosowawia miasta Oleiwign
do stawu fartngzwego

Na podstawie art. R0 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 200R r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 i ust. R ustawy z dnia
2R stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku z zarządzeniem na dzień
7 czerwca 2009 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, na wnio-
sek Burmistrza Miasta Oleśnicy, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co nastę-
puje:

§ 1

Dostosować opis granic obwodów głosowania mia-
sta Oleśnicy do stanu faktycznego poprzez:
1) dopisanie do obwodu głosowania nr 15 ulicy

Leszczynowej;
2) wykreślenie błędnie wpisanej do obwodu głoso-

wania nr 17 ulicy Jęczmiennej.

§ 2

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

§ R

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Oleśnicy. Po jednym egzemplarzu
uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie
Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we
Wrocławiu.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Zaoegzwir do ughwaon Radn Miasta
Oleiwign wr XXXI/191/2009 z dwia
27 marga 2009 r. (poz. 1641)

Numer
obwodu

goosowawia
Grawige obwodu goosowawia

1 2
1. Boczna, Brzozowa, Łowiecka, Jana Sinapiusa, Marii Skłodowskiej-Curie str. zach. (od nr  6 do

6d i od nr 7 do 7 j), Spacerowa, Wojska Polskiego str. płd. od Placu Staszica do Skłodowskiej
(od nr 5 do 9) str. płn. od Spacerowej do Brzozowej (od nr 6R do 69), Zielona

2. Antoniego Cieszyńskiego, św. Jadwigi, Jana Kilińskiego, Bolesława Prusa, Romualda Traugutta,
Wąska

R. Bociania, pl. Książąt Rląskich, R Maja str. zach. od Rynku do Młynarskiej (od nr 1 do 12)
str. wsch. od Rynku do Cieszyńskiego (od nr 60 do 72), Rycerska, Sejmowa, Wrocławska od
Rynku do Bramy Wrocławskiej, Zamkowa

4. Kościelna, Łużycka, Jana Matejki, Okrężna, Rynek, pl. Stanisława Staszica, Szkolna

5. gen. Józefa Hallera od Kilińskiego do 11 Listopada, 11 Listopada od Hallera do Reja, Adama
Mickiewicza, Pocztowa, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego

6. 11 Listopada od Lwowskiej do Hallera, Lwowska od św. Jadwigi do 11 Listopada, pl. Zwycię-
stwa

7. Ignacego Daszyńskiego, Energetyczna, gen. Józefa Hallera od 11 Listopada do Daszyńskiego,
Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Gen. Stanisława Macz-
ka, Małopolna, Stanisława Moniuszki, Ignacego Mościckiego, Ignacego Paderewskiego, Przemy-
słowa, Władysława  Grabskiego, Zakładowa
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cd. tabeli:
1 2
8. Armii Krajowej od Kościuszki do Lotniczej, Balonowa, Ciepła, Tadeusza Kościuszki, Krzywa od

Reymonta do Krzywoustego, Bolesława Krzywoustego od nr 17–R1 i od nr R2–67a, Kwiatowa,
Bolesława Limanowskiego od Reymonta do Moniuszki, Lotnicza od Reymonta do Krzywoustego,
Na Podkowie, Otwarta, Poprzeczna od Reymonta do Armii Krajowej, Powietrzna, Przyjaźni,
Władysława Reymonta od Kościuszki do Lotniczej, Spadochronowa, Szybowcowa, Lwa Tołsto-
ja, Trakcyjna, Wądoły, Wesoła, Żwirki i Wigury

9. Bolesława Krzywoustego od nr 1–16 c i od nr 68–8R, Gabriela Narutowicza, ks. Józefa Ponia-
towskiego

10. Armii Krajowej od Kościuszki do Wileńskiej, Skwer Kombatantów Rzeczypospolitej, Joachima
Lelewela, Prosta, Władysława Reymonta od Kościuszki do Sudoła, Słoneczna, ks. Franciszka
Sudoła

11. Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Władysława Sikorskiego, Mjr Henryka Sucharskiego, Wileńska
od nr 1–R

12. Mikołaja Kopernika, Kresowa, Krzywa od Wileńskiej do Reymonta, Bolesława Limanowskiego od
Wileńskiej do Reymonta, Leśna, Lotnicza od Reymonta do Wileńskiej, Podchorążych, Poprzeczna
od Reymonta do Wileńskiej, Wileńska bez nr 1–R, Wschodnia, Wspólna

1R. Klonowa bez nr 2–2b, Jana Kochanowskiego,  Lwowska od 11 Listopada do Wileńskiej
14. Cmentarna, Klonowa od nr 2–2b, Marii Skłodowskiej-Curie str. wschodnia (od nr 1 do 5h),

Wojska Polskiego od Skłodowskiej /Brzozowej do Wspólnej/
15. Agrestowa, Akacjowa, Bronisława Czecha, Kazimierza Deyny, Dobroszycka, Jagodowa, Jasna,

Jaśminowa, Jarzynowa, Kasztanowa, Janusza Kusocińskiego, Henryka Łasaka, Łąkowa, Mali-
nowa, Bronisława Malinowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Miła, Nowowiejska, Ogrodowa,
Owocowa, Parkowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Leszczynowa, Bogusława Psujka, Północna,
Kazimierza Pułaskiego, Różana, Wandy Rutkiewicz, Rzemieślnicza,  Janusza Sidły, Sosnowa,
Spokojna, Feliksa Stamma, Tadeusza Rlusarskiego, Rwierkowa, Targowa, Stanisławy Walasie-
wicz-Olson, Wielkopolna, Wierzbowa, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego od
Spacerowej do wiaduktu, Wrocławska od bramy Wrocławskiej do Stacji PKP

16. Błękitna, Fabryczna, Gryczana, Jęczmienna, Ludwikowska, Łukanowska, R Maja od Cieszyń-
skiego / Młynarskiej do wiaduktu kolejowego, Miodowa, Osada Bystre, Osiedle, Owsiana, Po-
godna, Polna, Południowa, Pszeniczna, Mikołaja Reja, Rzepakowa, Stawowa, Stolarska, Tęczo-
wa, Wikliniarska, Żytnia

17. Batalionów Chłopskich, Gen. Józefa Bema, Arkadiusza Bożka, Ceglana, Cicha, Gen. Henryka
Dąbrowskiego, Demokratów, Gliniana, Jastrzębia, Kosynierów, Lipowa, Mokra, Orla, Kazimierza
Przerwy Tetmajera, Heleny Radlińskiej, Tadeusza Rejtana, Sokola, Ignacego Solarza, Jana Sta-
pińskiego, Wiejska, Józefa Wybickiego

18. Jerzego Bocka, Bratnia, Fryderyka Chopina, Krótka, Krucza, Młynarska, Ptasia, Juliusza Sło-
wackiego, Wały Jagiellońskie, Wałowa
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
NR XXXIII/388/09

z dnia R0 marca 2009 r.

w sprawie ustalewia regulamiwu orreilaregego wiertsre zasadn wnwagradza-
wia za pragę oraz prznzwawawia dodatrsw do wnwagrodzewia w 2009 r. wa-
ugzngielom zatrudwiownm w oiwiatowngh redwostragh orgawizagnrwngh
                    prowadzowngh przez Miasto Szrlarsra Poręba

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. ze zm.),
art. R0 ust. 6 i 6a ustawy z dnia   26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami) oraz rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obli-
czania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć upraw-
niających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania do-
datku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy
stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szcze-
gólnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1

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

R o z d z i a ł   I

Postawowiewia wstępwe

§ 2

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

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

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

§ R

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

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

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia
R1 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysokości
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną
godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz

dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przy-
znawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uciążliwych warunków pracy stano-
wiących podstawę przyznania dodatku za wa-
runki pracy oraz szczególnych przypadków zali-
czania  okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat
(Dz. U  Nr 22, poz. 181 ze zmianami),

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

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

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

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

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

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

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

R o z d z i a ł   II

Dodater motnwagnrwn

§ 4

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

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

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

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

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

wym,
7) brał czynny udział w spotkaniach meto-

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

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

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

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym dosko-
naleniu nauczycieli (prowadził zajęcia,
szkolenia, lekcje otwarte, opracował projek-
ty dydaktyczne i inne),

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

12) aktywnie realizował zadania statutowe pla-
cówki,

1R) uczestniczył w pracach komisji  opracowu-
jącej dokumentacje dotyczącą pracy pla-
cówki (statut, wewnątrzszkolny system
oceniania, program wychowawczy placówki),

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

15) Posiada pełne rozpoznanie środowiska wy-
chowawczego uczniów, podejmuje aktywne
i efektywne działania na rzecz uczniów po-
trzebujących  szczególnej opieki, współpra-
ca z Policją i instytucjami wspierającymi.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest za ja-
kość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodat-
kowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególno-
ści:
1) systematyczne i efektywne przygotowanie

się do przydzielonych obowiązków,

2) podnoszenie umiejętności zawodowych,
R) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
4) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,

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

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

7) przestrzeganie dyscypliny prac.
R. Wykazuje zaangażowanie w realizację czynności

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

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

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

4) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

4. Dla dyrektora i wicedyrektora szkoły, przed-
szkola ustala się poza wymienionymi powyżej,
dodatkowe warunki przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego:
1) poprawne i terminowe opracowanie arkusza

organizacyjnego,
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

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

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

4) współdziałanie z organem prowadzącym
w zakresie zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz realizacja wniosków i zaleceń
organu prowadzącego, opracowywanie i re-
alizacja planu finansowego placówki, pozy-
skiwanie środków pozabudżetowych, celowe
i oszczędne wydawanie środków finanso-
wych,

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

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

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

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

9) współpraca ze statutowymi organami szkoły
i związkami zawodowymi.

§ 5

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

2. Dodatek motywacyjny w ramach środków,
o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły w
ramach środków przyznanych szkole na wyna-
grodzenia osobowe Burmistrz Szklarskiej Poręby.

R. Dodatek motywacyjny, w zależności od osiąga-
nych wyników pracy, nie może przekroczyć
50% stawki średniego minimalnego wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

§ 6

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

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

§ 7

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

R o z d z i a ł  III

Dodater  fuwrgnrwn

§ 8

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

§ 9

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

Lp. Pełniona funkcja/dodatkowe zadania
Wysokość dodatku
funkcyjnego w zł

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

R00–1000
400–1400

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

§ 10

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

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

granicach stawek określonych tabelą, ustala
Burmistrz Szklarskiej Poręby, uwzględniając
między innymi wielkość szkoły, jej strukturę or-
ganizacyjną, łączną liczbę oddziałów, ilość sta-
nowisk kierowniczych.

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

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

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

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków, o których mowa w § 2 pkt 4, na-

uczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny
z każdego z tytułów.

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

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

R o z d z i a ł   IV

Dodater za waruwri pragn

§ 11

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

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

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

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

R. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy
wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje
w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar
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godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze w szkole, realizuje w
tych warunkach obowiązujący go wymiar go-
dzin.

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

R o z d z i a ł   V

Dodater za wnsougę lat

§ 12

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

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

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

R o z d z i a ł  VI

Wnwagrodzewie za godziwn powadwnmiarowe
i doraźwngh zastępstw

§ 1R

1. Przez godzinę ponadwymiarową – zgodnie
z art. R5 pkt 2 Karty Nauczyciela rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymia-
ru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. R
i ust. 6 Karty Nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki
pracy) przez miesięczną liczbę obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela np.:

płaca zasadnicza: (4,17 x 18) = stawka 1 godziny
płaca zasadnicza: (4,17 x 20) = stawka 1 godziny
R. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-

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

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

R o z d z i a ł   VII

Nagrodn i iwwe iwiadgzewia wnwirarege ze stosuwru
pragn

§ 14

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

planowanego rocznego funduszu wynagro-
dzeń.

2. Rrodki stanowiące 0,7% przekazywane są
bezpośrednio do budżetów placówek z prze-
znaczeniem na nagrody, którymi dysponuje dy-
rektor.

R. Rrodki stanowiące 0,R% przeznacza się na na-
grody dla nauczycieli będące w dyspozycji
Burmistrza.

4. Nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze może być przyznana nagro-
da dyrektora szkoły, przedszkola lub burmi-
strza.

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

6. Nagrodę burmistrza otrzymują nauczyciele i
nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w
szkołach, przedszkolach, za osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej,
w szczególności za :

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

2) osiąganie wymiernych efektów w pracy
dydaktycznej (konkursy przedmiotowe,
olimpiady, wysokie wyniki za sprawdziany
kompetencji),

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

4) wzorową realizację zajęć dydaktycznych
potwierdzoną wynikami nadzoru pedago-
gicznego lub oceną jej uczestników,

5) dbałość o jakość kontroli i oceny oraz ana-
lizy własnej pracy dydaktycznej,

6) wykazywanie się pomysłowością i inicja-
tywą w stosowaniu różnych form, metod i
środków aktywizowania uczniów (wy-
chowanków) w procesie nauczania wy-
chowania,

7) rozwijanie indywidualnych cech uczniów
(wychowanków) i wspomaganie ich
wszechstronnego rozwoju,

8) prowadzenie działalności mającej na celu
zwalczanie wśród dzieci i młodzieży prze-
jawów patologii społecznej,

9) współpraca ze środowiskiem szkoły celem
ujednolicenia procesu wychowawczego,

10) doskonalenie własnego warsztatu pracy
poprzez ustawiczne podnoszenie swoich
kwalifikacji,

11) podejmowanie działań innowacyjnych i
nowatorskich,

12) opracowywanie i upowszechnianie wła-
snych doświadczeń pedagogicznych,

1R) prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
14) podejmowanie współpracy z instytucjami i

organizacjami celem wspomagania działal-
ności statutowej szkoły, przedszkola.

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

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
przedszkola,
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2) zapewnienia optymalnych warunków reali-
zacji zadań statutowych szkoły, przed-
szkola,

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

przedszkola, poprzez odpowiedni dobór
kadry,

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

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

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

8) właściwego gospodarowania środkami fi-
nansowymi,

9) pozyskiwania środków pozabudżetowych
na rzecz szkoły, przedszkola,

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

11) wszechstronnej współpracy ze środowi-
skiem.

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

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

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

11. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
dla nauczycieli i wicedyrektorów szkół wystę-
pują dyrektorzy, a dla dyrektorów Inspektor ds.
oświaty Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porę-
bie.

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

1R.  Lista kandydatów wyłonionych przez Zespół
ds. nagród podlega zatwierdzeniu przez Burmi-
strza Szklarskiej Poręby.

14.  Nauczyciel szkoły, przedszkola, niezależnie od
przyznanej mu w ciągu roku  nagrody dyrekto-

ra może otrzymać nagrodę Burmistrza, Kurato-
ra Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.

R o z d z i a ł   VIII

Postawowiewia rońgowe

§ 15

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

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

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

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

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

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

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Szklarskiej Poręby.

§ 17

Traci  moc uchwała nr XXX/R51/2008 Rady Miej-
skiej w Szklarskiej Porębie z dnia R0 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 18

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

PRZEWODNICZZCW RADW

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXX/377/09

z dnia 27 marca 2009 r.

zmiewiarega ughwaoę w sprawie orreilewia zasad wwoszewia i zbnwawia
udziaosw i argri w spsoragh prawa hawdlowego przez Prezndewta
                                             Miasta Świdwign

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 4R z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIX/RRR/05 Rady Miejskiej w
Rwidnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie okre-
ślenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta
Miasta Rwidnicy (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego
Nr 50, poz. 1121 z późn. zm.) § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1.1. Prezydent Miasta Rwidnicy upoważniony
jest do wnoszenia do spółek handlowych wkładów
pieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub
akcje, jak również nabywania udziałów i akcji, w
ramach kwot przewidzianych na te cele w budżecie
Gminy Miasto Rwidnica.
2. Prezydent Miasta Rwidnicy upoważniony jest do

wnoszenia wkładów niepieniężnych, w postaci
składników aktywów, mogących zgodnie z
przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny,

w zamian za obejmowane akcje lub udziały, po
uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego  i Infrastruktury
Rady Miejskiej w Rwidnicy .”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Rwidnicy.

§ R

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

PRZEWODNICZZCW RADW

MICHAŁ SZUKAŁA

1644

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXX/385/09

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie ustalewia regulamiwu orreilaregego wnsoroie i szgzegsoowe
waruwri prznzwawawia waugzngielom dodatrsw za wnsougę lat, motnwagnr-
wego, fuwrgnrwego i za waruwri pragn oraz wiertsre iwwe sroadwiri
                                         wnwagrodzewia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. R0 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
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§ 1

Regulamin określa wysokość i szczegółowe warun-
ki przyznawania stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Miasto Rwidnica.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,

szkołę podstawową, gimnazjum lub placówkę,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Rwidnica;

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

R) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka;

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkole;

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

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami);

7) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U.  Nr 22, poz. 181 z
późniejszymi zmianami);

§ R

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości i na zasadach określonych w
art. RR ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrud-
nienia i innych okresów uprawniających do do-
datku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia.

R.  Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat dokonuje dla nauczyciela dyrektor, a
dla dyrektora – Prezydent Miasta.

§ 4

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest jakość świadczonej pracy,
w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaję-
ciem, a w szczególności:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonych obowiązków;
2) podnoszenie umiejętności zawodowych –

udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz
w różnych formach doskonalenia zawodowe-
go;

R) przestrzeganie dyscypliny pracy;

4) rzetelne i terminowe realizowanie poleceń
służbowych;

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczy-
ciela decyduje:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć
dydaktyczno – wychowawczych potwierdzo-
nych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami sprawdzianów i egzaminów oraz
sukcesami w konkursach, olimpiadach, za-
wodach itp.;

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

R) efektywne działania na rzecz uczniów potrze-
bujących opieki, z uwzględnieniem ich po-
trzeb, w stałej współpracy z rodzicami, wła-
ściwymi instytucjami i osobami świadczący-
mi pomoc socjalną;

4) dbałość o mienie szkoły, stan bazy dydak-
tycznej i indywidualny warsztat pracy;

5) stopień zaangażowania w realizację czynno-
ści i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 i R ustawy, a w szczególności:
a) udział w organizacji uroczystości i imprez

szkolnych oraz miejskich, promujących
szkołę w lokalnym środowisku,

b) prowadzenie zajęć i szkoleń, realizacja
programów autorskich i innowacji peda-
gogicznych,

c) inne osiągnięcia, ważne dla jakości pracy
szkoły – publikacje, odczyty, pozaszkolna
działalność na rzecz dzieci;

6) efektywne realizowanie zadań edukacyjnych
w oddziałach integracyjnych.

R. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora
decyduje:
1) terminowość i jakość realizacji zadań statu-

towych i zleconych przez organ prowadzący;
2) znajomość przepisów prawa, w tym oświa-

towego i przestrzeganie jego zasad;
R) umiejętność opracowania planu finansowego

jednostki i jego realizacja;
4) racjonalne wydatkowanie środków publicz-

nych;
5) skuteczność w pozyskiwaniu środków poza-

budżetowych;
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z po-

trzebami szkoły i organu prowadzącego;
7) poziom współpracy ze społecznymi organami

szkoły i środowiskiem lokalnym;
8) umiejętność projektowania i wdrażania pożą-

danych zmian w zakresie dydaktyki, wycho-
wania, opieki, organizacji i wyposażenia
szkoły.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na wypłatę dodatku motywacyjnego sta-
nowi sumę:
1) 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia za-

sadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w
danej szkole w roku budżetowym;
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2) kwoty dodatku motywacyjnego przyznanego
dyrektorowi.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż R miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny, w wysokości:
1) dla nauczyciela – nie wyższej niż R0% jego

wynagrodzenia zasadniczego;
2) dla dyrektora – nie wyższej niż 50% jego

wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokość oraz okres przyznania dodatku moty-

wacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor, a dla
dyrektora – Prezydent Miasta.

7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje się w formie pisemnej.

§ 5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w poniższej tabeli:

Kwota (zł)
Stanowisko

od do

1 2 R

1) dyrektor przedszkola liczącego:

a) do 4 oddziałów R71 615

b) powyżej 4 oddziałów 488 742

2) wicedyrektor przedszkola 244 R71

R) dyrektor szkoły liczącej:

a) do 11 oddziałów R71 742

b) od 12 do 2R oddziałów 615 975

c) od 24 do R5 oddziałów 859 1219

d) powyżej R6 oddziałów 1102 147R

4) wicedyrektor szkoły R71 615

5) kierownik świetlicy szkolnej 244 R71

6) dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 488      742

7) wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 244      488

8) kierownik działu w Młodzieżowym Domu Kultury 191      R71

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecno-
ści dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypo-
czynkowy.

R. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest
od wielkości szkoły, jej struktury organizacyjnej,
złożoności zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska oraz liczby stanowisk kierowniczych
w szkole.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono dodatkowe
funkcje, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w poniższej tabeli:

Funkcja Kwota (zł)

1 2
1) wychowawca klasy 117

2) opiekun stażu 85

R) nauczyciel konsultant 74

4) doradca metodyczny 74

5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, spra-
wującemu funkcje wymienione w ust. 4, przy-
sługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości
uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierow-
niczego oraz sprawowanie funkcji.

6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Prezydent Miasta, a dla nauczyciela, w
tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmują-
cego inne stanowisko kierownicze – dyrektor.

§ 6

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pra-
cy w trudnych lub uciążliwych warunkach, okre-
ślonych w odrębnych przepisach, w wysokości
od 10 do R0% stawki osobistego wynagrodze-
nia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych lub
uciążliwych warunkach dla dyrektora ustala Pre-
zydent Miasta, a dla nauczyciela dyrektor, biorąc
pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości dla
zdrowia realizowanych zadań lub wykonywa-
nych prac.

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

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

§ 7

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w trudnych
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowa-
nych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 2 ust.
4 a ustawy wynagrodzenie za godzinę doraźne-
go zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną na-
uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
go (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli
praca w godzinach doraźnego zastępstwa od-
bywa się w trudnych warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęć.

R. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala
się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub reali-
zowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia
– za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-
wymiarowych przyjmuje się tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.
R lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy, za każdy dzień ustawowo wolny
od pracy.

§ 8

1. W budżecie miasta tworzy się specjalny fun-
dusz na nagrody dla nauczycieli, za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w wyso-
kości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli.

2. Dysponentami funduszu są:
1) Prezydent Miasta – w wysokości 20%;
2) dyrektorzy szkół – w wysokości 80% odpi-

su, o którym mowa w ust. 1.
R. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,

który w zakresie pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej spełnia co najmniej 5 z
następujących kryteriów:

1) osiąganie co najmniej dobrych wyników w
nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzia-
nach i egzaminach przeprowadzonych
przez okręgową komisję egzaminacyjną;

2) posiadanie udokumentowanych osiągnięć
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub ma-
jącymi trudności w nauce;

R) podejmowanie działalności innowacyjnej w
zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania;

4) posiadanie publikacji i tworzenie progra-
mów autorskich;

5) doskonalenie własnego warsztatu pracy
poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifi-
kacji;

6) wzorowe przygotowanie i realizowanie
ważnych dla szkoły i środowiska imprez i
uroczystości;

7) aktywizacja uczniów do uczestnictwa w
imprezach kulturalnych w mieście;

8) zachęcanie do współuczestnictwa rodzi-
ców uczniów w życiu szkoły;

9) skuteczne zapewnianie pomocy i opieki
uczniom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z ro-
dzin ubogich lub patologicznych;

10) skuteczne zapobieganie i zwalczanie
przejawów patologii społecznej (w szcze-
gólności narkomanii i alkoholizmu) wśród
dzieci i młodzieży;

11) organizowanie współpracy szkoły z insty-
tucjami, organizacjami społecznymi i rodzi-
cami uczniów w zakresie zapobiegania i
usuwania przejawów patologii oraz niedo-
stosowania społecznego dzieci i młodzieży.

4. Nagroda może być przyznana dyrektorowi, któ-
ry spełnia co najmniej 4 z następujących kryte-
riów:
1) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych i do-

brych wyników ze sprawdzianów końco-
wych i egzaminów gimnazjalnych;

2) osiąganie przez uczniów i nauczycieli suk-
cesów w konkursach i zawodach od szcze-
bla powiatowego wzwyż;

R) bardzo dobre i skuteczne organizowanie
pracy szkoły;

4) wzorowe sprawowanie nadzoru pedago-
gicznego;

5) inspirowanie różnorodnych działań służą-
cych podnoszeniu jakości pracy szkoły;

6) tworzenie warunków dla nowatorstwa pe-
dagogicznego;

7) umiejętne gospodarowanie środkami okre-
ślonymi w planie finansowym szkoły;

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta

Miasta mogą wystąpić:
1) dla dyrektorów:

a) Komisja Oświaty Rady Miejskiej,
b) dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego;
2) dla wicedyrektorów i nauczycieli – dyrekto-

rzy.
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6. Wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta składa
się w Urzędzie Miejskim w terminie do 15
września.

7. Prezydent Miasta może z własnej inicjatywy
przyznać nagrodę.

8. Wysokość nagrody dyrektora nie może prze-
kroczyć kwoty 2500 zł.

9. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta nie mo-
że przekroczyć kwoty 4000 zł.

10. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach można przyznać nagrodę w innym
terminie.

§ 9

Traci moc uchwała nr XIX/2R2/08 Rady Miejskiej w
Rwidnicy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Rwidnicy.

§ 11

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

PRZEWODNICZZCW RADW

MICHAŁ SZUKAŁA

1645

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
NR XXXI/273/09

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie prznzwawawia iwiadgzeń pomogn zdrowotwer dla waugzngieli
publigzwngh przedszroli, szrso podstawowngh i gimwazrsw, dla rtsrngh
                         orgawem prowadzegnm rest Gmiwa Woosw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środ-
ków funduszu są:
1) nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co naj-

mniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Wołów;

2) nauczyciele emeryci i renciści dla których
placówka oświatowa prowadzona przez Gmi-
nę Wołów była ostatnim miejscem zatrudnie-
nia w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązko-
wego wymiaru zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych przed przej-
ściem na emeryturę lub rentę.

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za
spełniony również, jeżeli nauczyciel jest zatrud-
niony w kilku szkołach prowadzonych przez
gminę, w każdej w wymiarze mniejszym niż po-
łowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie
jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej
1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 2

O pomoc zdrowotną ze środków funduszu zdro-
wotnego mogą ubiegać się nauczyciele ze względu
na poniesione koszty:
1) zakupu leków lub sprzętu medycznego,
2) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej,
R) specjalistycznego leczenia,
4) pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub usług

rehabilitacyjnych.

§ R

1. Nauczyciel składa do Burmistrza Miasta i Gminy
Wołów wniosek o przyznanie pomocy zdrowot-
nej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przy-
znanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą
złożyć również:
1) dyrektor właściwej szkoły lub przedszkola,
2) rada pedagogiczna właściwej szkoły lub

przedszkola,
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R) organizacja związkowa, do której należy na-
uczyciel,

4) opiekun lub członek rodziny.

§ 4

Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nale-
ży załączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie, które zostało

wystawione nie później niż R miesiące przed
dniem złożenia wniosku,

2) rachunki lub faktury potwierdzające poniesione
koszty związane z leczeniem, zakupem leków
albo sprzętu medycznego,

R) oświadczenie o dochodach (brutto) przypadają-
cych na jednego członka rodziny, osiągniętych w
ostatnich pełnych R miesiącach poprzedzających
okres ubiegania się o pomoc zdrowotną. Wyso-
kość dochodu oblicza się na podstawie przepi-
sów o dodatkach mieszkaniowych,

4) uzasadnienie.

§ 5

Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej należy
składać w terminach
1) do 15 maja danego roku,
2) do 15 października danego roku.

§ 6

Każdy kto zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o
przyznanie pomocy zdrowotnej jest zobowiązany do
zachowania tajemnicy związanej z wszelkimi infor-
macjami uzyskanymi w trakcie rozpatrywania
wniosków.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpa-
truje Burmistrz w ciągu miesiąca od dnia upływu
terminu na złożeniu wniosków.

2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu zasiłku pieniężnego
podejmuje Burmistrz.

R. Nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzy-
gnięcia Burmistrza.

§ 8

1. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowot-
ną raz w roku.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach –
dwa razy w roku.

§ 9

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bez-
zwrotnego świadczenia pieniężnego, którego wyso-
kość nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

§ 10

1. Rwiadczenie pieniężne może być przyznane w
pełnej wnioskowanej wysokości, w części lub
może nie być przyznane.

2. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego
uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby,
wysokości kosztów leczenia, sytuacji materialnej
i rodzinnej nauczyciela oraz wysokości środków
finansowych posiadanych przez Gminę Wołów
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wołów.

§ 12

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

PRZEWODNICZZCA
RADW MIEJSKIEJ

DANUTA JELEC
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w Wooowie wr XXXI/273/09 z dwia
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1646

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XLII/195/2009

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn ughwaon w sprawie zmiawn regulamiwu udzielawia pomogn
materialwer o ghararterze sogralwnm w formie stnpewdisw szrolwngh
  i zasiorsw szrolwngh dla ugzwisw zamieszraongh wa terewie gmiwn  arsw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami) oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada
Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się „Regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym w formie stypen-
diów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Żarów” w nastę-
pującym brzmieniu:

R O Z D Z I A Ł   I

Przepisn ogslwe

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może
być udziela jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

2. Niniejszy regulamin określa:
1) formy udzielania pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie gminy Żarów,

2) tryb i sposób przyznawania świadczeń pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym,

R) sposób ustalenia wysokości stypendium
szkolnego i zasiłku szkolnego oraz formy ich
realizowania.

R O Z D Z I A Ł   II

Formn pomogn materialwer o ghararterze sogralwnm

1. Stypendia szkolne będą udzielane w formie dofi-
nansowania opłat lub częściowej albo całkowitej
refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez
ucznia związanych z pobieraniem nauki, a także
w formie rzeczowej na cele szczegółowo wy-
mienione w ust. 2 niniejszego rozdziału.

2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na:
1) zakup podręczników i innych pomocy na-

ukowych niezbędnych do nauki w szkole,
2) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wy-

równawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu na-
uczania, a także w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą,

R) posiłki w stołówce szkoły, internacie, bursie
lub prowadzonej przez inny podmiot,

4) zakwaterowanie w internacie lub bursie,
5) koszty związane z dojazdem do i ze szkoły

środkami komunikacji zbiorowej,
6) inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane

obligatoryjnie przez szkołę, związane wyłącz-

nie z realizacją procesu dydaktycznego, np.
strój sportowy, przybory szkolne, opłaty za
bilety wstępu do instytucji kultury, jeżeli jest
to związane z realizacją programu edukacyj-
nego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wy-
padków itp.

R. Stypendium szkolne może być w szczególnych
przypadkach udzielone w formie świadczenia
pieniężnego, tj., gdy nastąpią uzasadnione i
udokumentowane okoliczności, pozwalające na
stwierdzenie, że udzielenie stypendium w for-
mach wymienionych w ust. 2 nie jest możliwe
lub nie jest celowe.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
znajdującemu się  przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

5. Zasiłek może być przyznany w formie świadcze-
nia pieniężnego na pokrycie wydatków związa-
nych z procesem edukacyjnym lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzy-
mywanego stypendium szkolnego.

R O Z D Z I A Ł   III

Trnb i spossb prznzwawawia oraz wstrznmnwawia
i gofawia iwiadgzeń pomogn materialwer
                     o ghararterze sogralwnm

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znaj-
dujący się w trudnej sytuacji materialnej, wyni-
kającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w ro-
dzinie ucznia ubiegającego się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o któ-
rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres
nie dłuższy niż od września do czerwca w da-
nym roku szkolnym.

R. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypen-
dium lub zasiłku jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium – załącznik nr 1 lub zasiłku –
załącznik nr 2 oraz dołączenie do wniosku za-
świadczeń:
1) orzeczenie o niepełnosprawności – w przy-

padku osób niepełnosprawnych,
2) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i material-

nej ucznia oraz zaświadczenie o wynagrodze-



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  9214  – Poz. 1646

niu pieniężnym (za wykonywaną pracę, eme-
rytura, renta, alimenty itp.) członków rodziny
ucznia,

R) jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń
pomocy społecznej, zaświadczenia o korzy-
staniu ze świadczeń pomocy społecznej,

4) zaświadczenie o wielkości posiadanego go-
spodarstwa rolnego przez rodziców lub opie-
kunów ucznia,

5) w przypadku ubiegania się o stypendium
szkolne oświadczenie o pobieraniu innych
stypendiów ze środków publicznych,
w przypadku składania wniosku o udzielenie
zasiłku szkolnego poświadczenie zaistniałego
zdarzenia losowego będącego przyczyną po-
gorszenia sytuacji materialnej i życiowej
ucznia.

4. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium
szkolnego w następujących przypadkach:
1) przerwania nauki w szkole,
2) skreślenia z listy uczniów przez szkołę,
R) zaprzestania spełniania kryteriów, o których

mowa w rozdziale IV ust. 2,
5. Stypendysta, a w przypadku uczniów niepełno-

letnich – jego rodzice lub opiekunowie – zobo-
wiązani są do poinformowania Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w ter-
minie 7 dni o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

ROZDZIAŁ IV

Wnsoroie stnpewdium i zasioru szrolwego
oraz orresn i formn igh realizagri

1. Stypendium szkolne nie może być niższe mie-
sięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 200R
roku o świadczeniach rodzinnych i jednocześnie
nie może przekroczyć miesięcznie 200% kwoty,
o której mowa w wyżej cytowanej ustawie.

2. Pomoc materialna w formie stypendium szkol-
nego będzie realizowana poprzez zwrot uprzed-
nio poniesionych wydatków, następnie dostar-
czenie ich pracownikowi merytorycznemu w
formie odpowiednich faktur, rachunków, jako
dowód stanowiących podstawę wypłaty. Wypła-
ta będzie realizowana w formie gotówkowej w
kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
lub przelewu na rachunek bankowy wniosko-
dawcy do wysokości kwoty określonej w decyzji
o przyznaniu pomocy.

R. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekro-
czyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięcio-
krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 200R roku o
świadczeniach rodzinnych.

4. Rwiadczenia pieniężne z tytułu pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym wypłacane będą
w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
lub przelewem na rachunek bankowy wniosko-
dawcy do wysokości kwoty określonej w decyzji
administracyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ R

Traci moc uchwala nr XLVIII/R00/2006 Rady Miej-
skiej w Żarowie z dnia 16 marca 2006 roku.

§ 4

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Zaoegzwir wr 1 do ughwaon Radn
Miersrier w  arowie wr XLII/195/2009
z dwia 31 marga 2009 r. (poz. 1646)
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1647

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XLII/204/209

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie ustalewia regulamiwu orreilaregego wnsoroie i szgzegsoowe wa-
ruwri prznzwawawia waugzngielom dodatrsw: za wnsougę lat, motnwagnrwe-
go, fuwrgnrwego i za waruwri pragn, wiertsre iwwe sroadwiri wnwagrodzewia,
a tarże wnsoroie, szgzegsoowe zasadn prznzwawawia i wnpoagawia
                       waugzngielsriego dodatru mieszrawiowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 ze zmianami), art. R0 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 54
ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł   I

Postawowiewia wstępwe

§ 1

Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Żarów ustala się regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pra-
cy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i
wypłacania zwany dalej Regulaminem.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego okre-
ślenia o:
1) szrole – należy przez to rozumieć przedszkole

lub szkołę, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Żarów,

2) waugzngielu – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Żarów, wymienionych punkcie 1,

R) dnrertorze lub wigednrertorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora w jed-
nostkach organizacyjnych Gminy Żarów wymie-
nionych w punkcie 1,

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

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

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. roku Nr 97, poz. 694 ze zmia-
nami),

7) rozporzedzewiu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenia MENiS z dnia R1 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

R o z d z i a ł   II

Dodater za wnsougę lat

§ R

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

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określają odrębne przepisy.

R. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecno-
ści w pracy, z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społeczne-
go.

R o z d z i a ł   III

Dodater motnwagnrwn

§ 4

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyj-
ny na warunkach ogólnych określonych w § 6
rozporządzenia oraz w wysokości, na warunkach
i zasadach określonych w ust. 2-9 rozdziału III.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w pra-

cy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej, a w szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej pełnej realizacji założonego pro-
gramu nauczania (potwierdzonego pomia-
rem zewnętrznym i wewnętrznym), a tak-
że uzyskiwaniem przez uczniów, z
uwzględnieniem ich możliwości, dobrych
osiągnięć, potwierdzonych ich wynikami
bądź sukcesami w konkursach przedmio-
towych i artystycznych, zawodach spor-
towych, olimpiadach bądź innych impre-
zach edukacyjnych,
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b) stosowanie różnorodnych metod i form
nauczania oraz wyciąganie wniosków ko-
rzystnych dla efektywnej pracy,

c) prowadzenie lekcji otwartych w ramach
prac zespołu przedmiotowego lub z wła-
snej inicjatywy,

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

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

f) prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej,

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a
szczególności:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych -

udział w doskonaleniu własnego warsztatu
pracy oraz różnych formach doskonalenia
zawodowego,

b) prezentowanie swego dorobku zawodo-
wego,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy

dydaktycznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z

obowiązków: prawidłowego prowadzenia
dokumentacji szkolnej i pedagogicznej oraz
poleceń służbowych,

R) aktywny udział we współtworzeniu szkoły
otwartej na potrzeby uczniów i środowiska
społecznego,

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

stości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych,

olimpiadach, zawodach sportowych i in-
nych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły lub poza nią
(ZHP, MRM itp.),

d) aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.

R. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi
w ust. 2 rozdziału III, jest spełnienie następują-
cych kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych szkoły, w tym: opracowanie arkusza
organizacyjnego, wyposażenie w środki dy-
daktyczne, sprzęt, organizowanie działalno-
ści administracyjnej, gospodarczej, zapew-
nienie i czuwanie nad przestrzeganiem wa-
runków bhp i ppoż.,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły, w tym również pozyskiwanie środ-
ków pozabudżetowych,

R) dbałość o mienie, w tym: organizowanie
przeglądów technicznych prac konserwa-
cyjno-remontowych, czystość i estetyka
szkoły,

4) prowadzenie spraw kadrowych pracowni-
ków, w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifi-
kacjami, prowadzenie akt osobowych pra-
cowników, dysponowanie funduszem
świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego
z zachowaniem obowiązujących procedur,

6) ocena pracy nauczycieli, opieka nad na-
uczycielami rozpoczynającym pracę w za-
wodzie, zachęcanie do innowacji i ekspery-
mentów pedagogicznych, motywowanie do
doskonalenia zawodowego, realizacja zale-
ceń i wniosków organu nadzoru pedago-
gicznego,

7) współdziałanie z organem prowadzącym w
zakresie zadań edukacyjnych i wychowaw-
czych oraz realizacja zaleceń i wniosków
organu prowadzącego,

8) kształtowanie właściwej atmosfery pracy,
służącej realizacji statutowych zadań przez
podległych pracowników,

9) współpraca z organami szkoły i związkami
zawodowymi, działającymi w placówce,

10) pozostałe obowiązki:
a) samodzielność i inicjatywa w rozwiązy-

waniu problemów,
b) inspirowanie nauczycieli do podejmowa-

nia zadań dodatkowych: konkursy, olim-
piady, wycieczki, samodzielne inicjatywy
pedagogiczne,

c) realizacja priorytetów polityki oświato-
wej gminy zawartych w Strategii Oświa-
ty, w szczególności w zakresie bezpie-
czeństwa i dbałości o środowisko lokal-
ne.

4. Wartość środków finansowych przeznaczonych
na wypłatę dodatków motywacyjnych stanowi
co najmniej R% kwoty planowanej na wynagro-
dzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnio-
nych w danej szkole.

5. Rrodki, o których mowa w ust. 4, zostają
zwiększone o kwotę dodatku motywacyjnego
przyznanego dyrektorowi.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny w
wysokości:
1) dla nauczyciela nie wyższej niż 20% jego

stawki wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla dyrektora nie wyższej niż R0% jego wy-

nagrodzenia zasadniczego.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi

dyrektor szkoły, a dyrektorowi – Burmistrz Mia-
sta Żarów.

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

9. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi przekazuje się w
formie pisemnej.
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R o z d z i a ł   IV

Dodater fuwrgnrwn

§ 5

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiąz-
ków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę
odbywającą staż i powierzoną danemu nauczy-
cielowi.

2. Dodatki funkcyjne, w stawkach określonych dla
dyrektorów szkół, przysługują również nauczy-
cielom ( wicedyrektorom), którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie, począw-
szy od pierwszego dnia miesiąca po upływie
trzech miesięcy nieobecności dyrektora z przy-
czyn innych niż urlop wypoczynkowy.

R. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym pełnią-
cych inne niż dyrektor stanowiska kierownicze,
przyznają dyrektorzy szkół na okres jednego ro-
ku szkolnego, o ile nie uległy zmianie zadania
uprawniające do tego dodatku.

4. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznaje na
okres jednego roku szkolnego Burmistrz Miasta
Żarów.

5. Wysokość przysługujących nauczycielom dodat-
ków funkcyjnych określa załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

R o z d z i a ł   V

Dodatri za waruwri pragn

§ 6

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczy-
cielom pracującym w warunkach trudnych lub
uciążliwych, określonych w odrębnych przepi-
sach.

2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy lub
pracę w warunkach uciążliwych wynosi 10%
wynagrodzenia nauczyciela za każda godzinę
przepracowaną w tych warunkach.

R o z d z i a ł   VI

Wnwagrodzewie za godziwn powadwnmiarowe
oraz godziwn zastępstw doraźwngh

§ 7

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, o których
mowa w art. 42 ust.R i ust 7 pkt R ustawy,
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifika-
cjami, na zasadach określonych w art. R5 usta-
wy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz za zastępstwa doraźne ustala się
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca ta została zrealizowana w warun-
kach uprawniających do dodatku) 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 na-
uczyciela.

R. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczyciela, o których mowa w
ust. 4, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób,  że czas zajęć do 0,5 godziny pomija
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.

4. Dla obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia
– za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-
wymiarowych przyjmuje się tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.
R lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wol-
ny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim ty-
godniu, nie może być jednak większa niż liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

R o z d z i a ł   VII

Nagrodn ze spegralwego fuwduszu wagrsd

§ 8

1. W budżecie Gminy Żarów tworzy się specjalny
fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wyso-
kości co najmniej 1% planowanego osobowe-
go funduszu płac nauczycieli, z przeznacze-
niem na nagrody organu prowadzącego i na-
grody dyrektorów, z czego:
1) 70% – środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorów,
2) R0% – środków funduszu przeznacza się na

nagrody Burmistrza Miasta Żarów.
2. Wysokość nagrody Burmistrza Miasta Żarów

nie może być niższa niż 40% średniego wyna-
grodzenia nauczyciela stażysty, o którym mo-
wa w art. R0 ust. R ustawy.

R. Wysokość nagrody dyrektora nie może być
niższa niż 25% wynagrodzenia nauczyciela
stażysty, o którym mowa w art. R0 ust. R
ustawy.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i są przyznawane na-
uczycielom za szczególne oraz wybitne osią-
gnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz
opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda mo-
że być przyznana nauczycielowi po przepraco-
waniu w szkole co najmniej jednego roku.

5. Nagroda Burmistrza Miasta Żarów może być
przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy
posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedago-
gicznej.

6. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktycznej:
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a) dobre wyniki w nauczaniu, a w szcze-
gólności potwierdzone w sprawdzianach
i egzaminach uczniów, przeprowadza-
nych przez okręgową komisję egzamina-
cyjną,

b) działalność innowacyjna w zakresie
wdrażania nowatorskich metod naucza-
nia i wychowania, opracowania autor-
skich programów i publikacji,

c) dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w zawodach co najmniej I stop-
nia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zajęcie przez uczniów
lub ich grupę I–III miejsca w konkursach,
zawodach, turniejach, przeglądach i fe-
stiwalach na szczeblu co najmniej gmin-
nym,

d) udokumentowane osiągnięcia w pracy z
uczniami zdolnymi lub uczniami mający-
mi trudności w nauce,

e) wzorowa realizacja uroczystości szkol-
nych i środowiskowych,

f) organizowanie i prowadzenie letniego lub
zimowego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży,

g) organizacja imprez kulturalnych, sporto-
wych, rekreacyjnych i wypoczynko-
wych,

h) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawowanie opieki nad organizacjami

społecznymi działającymi w szkole,
j) dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej

z uczniami,
k) szczególne osiągnięcia w doskonaleniu

nauczycieli w zakresie diagnozowania
i oceniania,

l) dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
z pracy dydaktyczno-wychowawczej z
innymi nauczycielami,

m) publikacje z zakresu działalności oświa-
towej, a w szczególności z pracy dydak-
tyczno-wychowawczej.

2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) pomoc i opieka uczniom lub wychowan-

kom będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub życiowej, pochodzącym z ro-
dzin ubogich lub patologicznych,

b) działalność mająca na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii wśród
młodzieży, a w szczególności narkomanii
i alkoholizmowi,

c) współpraca z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, policją, poradnią psy-
chologiczno-pedagogiczną, rodzicami
oraz organizacjami i stowarzyszeniami w
zakresie zapobiegania i usuwania prze-
jawów patologii społecznej i niedosto-
sowania dzieci i młodzieży,

d) organizacja udziału rodziców w życiu
szkoły lub placówki,

R) w zakresie innej działalności statutowej
szkoły:
a) troska o mienie szkoły, polepszanie bazy

dydaktycznej,

b) zaangażowanie w remonty i inwestycje
realizowane w szkole,

c) zdobywanie dodatkowych środków fi-
nansowych dla szkoły,

d) prawidłowa realizacja budżetu szkoły,
e) właściwa współpraca z burmistrzem

Miasta Żarów i Radą Miejską w Żarowie,
radą pedagogiczną oraz radą rodziców,

f) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników
szkoły,

g) prawidłowe prowadzenie nadzoru peda-
gogicznego,

h) właściwa współpraca z nadzorem peda-
gogicznym,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) udział w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego,
b) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej

nauczycieli podejmujących pracę w za-
wodzie,

c) promowanie szkoły poprzez udział w
pracach różnych organizacji społecznych,
stowarzyszeniach i instytucjach.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora
szkoły może wystąpić:
1) wicedyrektor, bezpośrednio sprawujący

nadzór pedagogiczny,
2) rada pedagogiczna,
R) rada rodziców,
4) związki zawodowe działające w szkole.

8. Nagroda dyrektora może być przyznana rów-
nież z inicjatywy dyrektora.

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
Miasta Żarów może wystąpić:
1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) związki zawodowe działające w szkole,

2) dla dyrektora:
a) wizytator Kuratorium Oświaty we Wro-

cławiu (Delegatura Wałbrzych),
b) pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie

odpowiedzialny za zadania oświatowe,
c) rada pedagogiczna,
d) rada rodziców,
e) zawiązki zawodowe działające w szkole.

10. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7 i 9,
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Żarów
należy składać do Urzędu Miejskiego w Żaro-
wie do 20 września.

12. Nagroda Burmistrza Miasta Żarów może być
przyznana również z inicjatywy burmistrza.

1R. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach nagroda może być przyznana w
innym terminie.

R o z d z i a ł   VIII

Dodater mieszrawiown

§ 9

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiej-
skim, a posiadającemu kwalifikacje do zajmo-



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  9227  – Poz. 1647

wanego stanowiska nauczyciela, zatrudnione-
mu w wymiarze nie niższym niż połowa etatu
w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-
wy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzi-
nie uprawnionego nauczyciela, wynosi:
1) dla jednej osoby – 49 zł,
2) dla 2 dwóch osób – 6R zł,
R) dla trzech osób – 80 zł,
4) dla czterech i więcej osób – 98 zł.

R. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka,
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego

wyłącznym utrzymaniu,
R) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub

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

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyższych, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodu.

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

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez nauczyciela praco-
dawcę.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-

uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich
wspólny wniosek.

7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a
dyrektorowi Burmistrz Miasta Żarów.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje nauczycielowi niezależnie od tytułu praw-
nego do zajmowania przez niego lokalu miesz-
kalnego.

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

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku chorobowego,
R) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

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

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ 11

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Zaoegzwir wr 1 do ughwaon Radn Miersrier
w  arowie wr XLII/204/2009 z dwia
31 marga 2009 roru (poz. 1647)

Tabela dodatrsw fuwrgnrwngh

Lp. Stanowisko Dodatek w zł

1 Przedszkole:

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie R60

2 Szkoła Podstawowa:

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej do 7 oddziałów:

a) do 100 uczniów i dzieci RR0

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej do 10 oddziałów:

a) powyżej 100 uczniów i dzieci a mniej niż 140 R60

R) Dyrektor Szkoły Podstawowej liczącej:

a) powyżej 25 oddziałów 650

R Gimnazjum:

1) Dyrektor gimnazjum liczącego 18 i więcej oddziałów 620

4 1) Wicedyrektor szkoły podstawowej R10

2) Wicedyrektor gimnazjum R10

5 Kierownik świetlicy szkolnej 208

6 Wychowawstwo klasy:

1) w przedszkolach 40

2) w szkołach podstawowych i gimnazjum:

a) do 15 uczniów R2

b) od 16 do 20 uczniów 45

c) powyżej 20 uczniów 50

R) w klasach końcowych:

a) do 15 uczniów 45

b) od 16 do 20 uczniów 55

c) powyżej 20 uczniów 60

7 Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant 150

8 Opiekun stażu 60
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XLII/205/209

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn ughwaon wr XXI/ 105/2008 z dwia 25 lutego 2008 r.
w sprawie ustalewia odpoatwoigi za usougi iwiadgzowe w Przedszrolu Mier-
srim w  arowie oraz za pobnt dziegra w grupie żoobrower
                  fuwrgrowureger przn Przedszrolu Miersrim w  arowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
„o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 14 ust. 5 i 67 ustawy z dnia
7 września 1991r. „o systemie oświaty” (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), oraz art. R4b ust. 2 ustawy
z dnia R0 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/ 105/2008 z dnia 25 lutego
2008 r. wprowadza się następujące zmiany: § 2
otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się miesięczną odpłatność rodziców,
opiekunów prawnych za pobyt dziecka w grupie
żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim
w wysokości 200 zł miesięcznie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ R

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ROBERT KAŚKÓW
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1649

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XLII/207/20O9

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie zmiawn grawig staongh obwodsw goosowawia wa terewie
Gmiwn  arsw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. R0 ust. 2, 2a, R, art. R1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. „Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw” (tekst jedno-
lity Dz. U. z 200R r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Żarowie, na wniosek Burmistrza Miasta Żarów uchwala,  co na-
stępuje:

§ 1

Załącznik do uchwały nr XX/99/2008 Rady Miej-
skiej w Żarowie z dnia R1 stycznia 2008 r. w
sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowa-
nia na terenie Gminy Żarów otrzymuje brzmienie,
zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ R

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Zaoegzwir do ughwaon Radn Miersrier w  arowie
wr XLII/207/2009 z dwia 31 marga 2009 r.
(poz. 1649)
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1650

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
NR XXXIII/173/2009

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie ustalewia regulamiwu orreilaregego wnsoroie stawer dodatrsw:
motnwagnrwego, fuwrgnrwego i za waruwri pragn oraz szgzegsoowe waruwri
igh prznzwawawia, szgzegsoowe waruwri obligzawia i wnpoagawia wnwagro-
dzewia za godziwn powadwnmiarowe i godziwn doraźwngh zastępstw, a tarże
              wnsoroie i waruwri wnpoagawia dodatru mieszrawiowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
R0 ust. 6 i art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.06.97.674 z późn. zm.) Rada
Miasta i Gminy w Prochowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość dodat-
ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, a także szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a
także wysokość i warunki wypłacania dodatku
mieszkaniowego w brzmieniu określonym w niniej-
szej uchwale.

Dodater motnwagnrwn

§ 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 możliwości i pracy nauczyciela, co naj-
mniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,

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

R) 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,

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 służbowych,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy
12) zaangażowanie w realizację czynności i za-

dań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i R
Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,

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

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań 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,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych
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-wychowaw-
czych;

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;
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R) 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 zagrożeniom 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.

R. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na
jeden etat, wynosi w odniesieniu do średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym
mowa w art. R0 ust. R Karty Nauczyciela, zwa-
nego dalej „średnim wynagrodzeniem nauczy-
ciela stażysty”:
1) dla dyrektorów szkół 28%,
2) dla pozostałych nauczycieli 6% .

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż jeden semestr i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala
dyrektor szkoły w oparciu o kryteria – w wyso-
kości od 3% do 20% otrzymywanego przez na-
uczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
ustala burmistrz – w wysokości od 3%do 20%
otrzymywanego przez dyrektora wynagrodzenia
zasadniczego.

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w
danej szkole, a nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, z dniem powierzenia
tego stanowiska.

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

9. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art.
18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrek-
tora szkoły, w której nauczyciel był poprzednio
zatrudniony.

Dodater fuwrgnrwn

§ R

1. Dodatki funkcyjne przysługują:
1) dyrektorom szkół w zależności od typu szkoły

i ilości oddziałów:

przedszrola i szroon podstawowe gimwazra
– do 8 oddziałów 30% 35%
– od 9 do 11 oddziałów 35% 40%
– od 12 do 15 oddziałów 40% 45%
– powyżej 15 oddziałów 45% 50%
średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty,

2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzia-
nym w statucie szkoły i uwzględnionym w
zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły od
1% do 30% średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty,

R) nauczycielom – wychowawcom klas lub od-
działów i grup przedszkolnych :
a) do 15 ugzwisw – w wysokości do 6%

średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty,

b) pownżer 15 ugzwisw – w wysokości do
8% średniego wynagrodzenia stażysty,

4) nauczycielom-opiekunom stażu w wysokości
do 3,6% średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty,

5) nauczycielom – doradcom metodycznym w
wysokości do 30% średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty.

2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych w
ust. 1 ustala dla dyrektorów Burmistrz Miasta, a
dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły,
uwzględniając odpowiednio m.in. wielkość
szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność za-
dań wynikających z funkcji, wyniki pracy.

R. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysłu-
guje za każdą osobę odbywającą staż, a dla wy-
chowawcy za każdą klasę lub oddział. W przed-
szkolu przysługuje jeden dodatek niezależnie od
liczby grup, w których prowadzi się zajęcia.

§ 4

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po jednym miesiąca zastępstwa.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.

Dodatri za waruwri pragn

§ 5

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pra-
cy w trudnych lub uciążliwych warunkach,
o których mowa w § 6 i § 7 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja
2000 r. (Dz. U. Nr R9, poz. 455).

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warun-
kach wynosi 10 % średniego wynagrodzenia
stażysty, a w warunkach uciążliwych 20% tego
wynagrodzenia.

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

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których
mowa w ust. R, nauczycielowi przysługuje je-
den, korzystniejszy dodatek.
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Wnwagrodzewie za godziwn powadwnmiarowe
i godziwn doraźwngh zastępstw

§ 6

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, jeżeli praca w godzinach ponad-
wymiarowych oraz doraźnego zastępstwa od-
bywa się w warunkach trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, według stawki osobistego zasze-
regowania nauczyciela, z uwzględnieniem do-
datki za warunki pracy.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodnio-
wy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 –
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten, że
czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, co naj-
mniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

Dodater mieszrawiown

§ 7

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie 4%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie 5%,
R) przy trzech osobach w rodzinie 6%,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 7%.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy liczy się od
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. R0 ust. R Karty Nauczy-
ciela.

R. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1,
zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła

dochodów,
2) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela

lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukoń-
czenia przez nie szkoły ponadpodstawowej
albo ponadgminazjalnej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 21 roku życia,

R) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów,

5) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 1.
Małżonkowie wspólne określają pracodawcę,
który będzie wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust 4, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor szkoły, dyrektorowi Burmistrz
Miasta i Gminy.

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

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

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

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,
R) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służy
wojskowej w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracę na czas określony, doda-
tek wypłaca się nie dłużej niż do końca okre-
su na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 8

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do R1 grudnia
2009 r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Prochowice.

§ 10

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

PRZEWODNICZZCA
RADW MIASTA I GMINW

ALICJA SIELICKA
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1651

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXVIII/174/09

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie ustalewia gsrwngh stawer opoat powoszowngh przez woaigigieli
wierughomoigi za usougi w zarresie odbierawia odpadsw romuwalwngh
                                     z terewu wierughomoigi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 1R września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 2R6,
poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:

§ 1

Na terenie Gminy Łagiewniki ustala się górną staw-
kę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi w zakresie:
– odbioru odpadów komunalnych z terenu nieru-
chomości, w wysokości 8R zł/mR plus podatek
VAT.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy Łagiewniki o
nr XXIII/147/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w
sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz
nieczystości stałych z terenu Gminy Łagiewniki na
wysypisko komunalne w miejscowości Przestronie
w 2009 r.

§ R

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Łagiewniki.

§ 4

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

PRZEWODNICZZCA
RADW GMINW

KRYSTYNA MARCZAK

1652

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW
NR XXIX/117/2009

z dnia R kwietnia 2009 r.

w sprawie regulamiwu orreilaregego wnsoroie i waruwri prznzwawawia
wiertsrngh sroadwirsw wnwagrodzewia waugzngielom zatrudwiownm
                       w szrooagh prowadzowngh przez Gmiwę Nieghlsw

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi),.w związku z art. R0 ust.6–6a, 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 200R r. Nr 118,
poz. 1112 ze zmianami) Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania
nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnio-
nym w szkołach prowadzonych przez Gminę Nie-
chlów. Treść regulaminu zawiera § 2.

§ 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrud-
nienia w danym roku, przyjmuje się osoby za-
trudnione w pełnym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby
osób zatrudnionych na pełny etat i etatów prze-
liczeniowych wynikających z zatrudnienia.

R. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego
oraz tabele zaszeregowania dla nauczycieli okre-
śla rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy Dz. U. Nr 22, poz.181 ze
zmianami)

II. DODATEK MOTYWACYJNY

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

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości i pracy nauczyciela,
co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzonych wy-
nikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukce-
sami w olimpiadach, konkursach, zawo-
dach itp.

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

R) 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 zawodo-
wego,

5) systematyczne i efektywne przygotowy-
wanie się i wypełnianie przydzielonych
obowiązków,

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-
ność powierzonych pomocy dydaktycz-
nych oraz innych urządzeń szkolnych,

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy,
11) zaangażowanie w realizację czynności i

zadań określonych w art. 42 ust.2 pkt 2 i
R Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uro-

czystości 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 koleżeńskich lub in-
nych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły,

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dy-
rektorów szkół decydują w szczególności na-
stępujące kryteria:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w

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

wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżeto-

wych oraz umiejętność ich właściwego
wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w sta-
nie gwarantującym optymalne warunki
do realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termi-

nowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących

nauczycieli do doskonalenia i podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych ,

c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkolenio-

wych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia

nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających

na celu promowanie szkoły;
R) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,

sportowe artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez:
wprowadzenie programów autorskich,
innowacji i eksperymentów pedagogicz-
nych oraz innych rozwiązań metodycz-
nych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych
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problemów wychowawczych, podejmo-
wanie efektywnych działań profilaktycz-
nych zapobiegających zagrożeniom spo-
łecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjających
rozwojowi samorządności i przedsiębior-
czości uczniów,

e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i prze-
glądach organizowanych przy współpra-
cy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

f) konstruktywna współpraca z Radą
Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

4. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem
na dodatek motywacyjny, dla nauczyciela w
wysokości 5% średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty na jeden pełny etat nauczy-
ciela i dla dyrektorów szkół 5% wynagrodzenia
zasadniczego dyrektorów.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczycieli przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o
opracowane kryteria w wysokości do 20%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

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

7. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół
przyznaje wójt dwa razy w roku na okres 6
miesięcy w wysokości do 20% wynagrodzenia
zasadniczego dyrektora.

8. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w
danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora
okres ten można skrócić do pół roku.

9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrek-
tor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrek-
torem, w której nauczyciel uzupełnia etat.

1O. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie
art.18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek moty-
wacyjny ustala dyrektor szkoły, do której na-
uczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat
określają przepisy art.RR ust. 1 Karty Nauczy-
ciela (Dz. Z 200Rr. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)
oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu, o którym mowa w § 2 ust.R Regulami-
nu.

IV.DODATEK FUNKCYJNY

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych
osób zajmujących inne stanowiska kierownicze
dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje się biorąc pod uwagę:
1) warunki organizacyjne w szkole:

a) liczbę uczniów i oddziałów
b) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,
c) liczbę i wielkość budynków i obiektów

użytkowanych przez szkołę;
2) efektywność funkcjonowania szkoły m.in.:

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie
środkami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadro-
wą,

c) umiejętne pozyskiwanie środków w ra-
mach działalności gospodarczej szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arku-
sze ocen, egzaminów protokoły, dzienniki
lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie
szkoły.

R) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,
b) wyniki egzaminów,
c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,

zawodach.
R. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko

dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierowni-
cze ustanowione w statucie szkoły, przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w
poniżej podanej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp. Typy szkół, stanowiska kierownicze Wysokość dodatku funkcyjnego

1.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
A) dyrektor szkoły:
– liczącej do 6 oddziałów
– liczącej od 7 do 10 oddziałów
– liczącej od 11 do 16 oddziałów
– powyżej 16 oddziałów

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół):
– liczącej od 9 do 12 oddziałów
– powyżej 12 oddziałów

1.000 zł
1.100 zł
1.200 zł
1.700 zł

500 zł
700 zł

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po miesiącu zastępstwa.

6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z ty-
tułu:
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1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wy-
sokości 50,00 zł, za każdego nauczyciela
powierzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa:
• w klasach i grupach liczących do 20

uczniów, w wysokości 50,00 zł,
• w klasach i grupach liczących powyżej 20

uczniów, w wysokości 60,00 zł.,
R) powierzenia funkcji doradcy metodycznego

lub nauczyciela — konsultanta, w wysokości
50,00 zł.

7. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w punktach R do 5, nie wyłącza prawa
do dodatku, o którym mowa w punkcie 6.

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACW

1. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują
nauczycielom za prowadzenie:
1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w

specjalnych przedszkolach (oddziałach),
szkołach (klasach) specjalnych oraz indywi-
dualnego nauczania dziecka zakwalifikowa-
nego do kształcenia specjalnego w wnsoroigi
20% wnwagrodzewia zasadwigzego,

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z
dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w
stopniu głębokim w wnsoroigi 20% wnwa-
grodzewia zasadwigzego.

2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w
całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Do-
datek wypłaca się w proporcjonalnej części, je-
żeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach
tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli
jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

R. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy meto-
dycznego, zatrudnieni w szkołach, w których
przysługuje dodatek za trudne warunki pracy,
realizujący obowiązujący ich wymiar godzin za-
jęć w takich warunkach, otrzymują ten dodatek
w takiej części, w jakiej realizowany przez nich
wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązują-
cego w tej szkole wymiaru godzin zajęć.

VI.WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONAD-
WYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
                         ZASTĘPSTW

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem w punkcie 2, dzieląc przy-
znaną nauczycielowi  stawkę wynagrodzenia za-
sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiaro-
wych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdro-
wia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.

R. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obo-
wiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala
się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub reali-
zowany wymiar zajęć przez 4,16 — z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-
uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy,
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczy-
nają się lub kończą w środku tygodnia — za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymia-
rowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. R lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Na-
uczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono cztero-
dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy.

5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się na analogicznych zasadach jak wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA
DODATKOWE

1. Nauczycielowi za działalność w ramach obo-
wiązków wynikających z funkcjonowania służb
BHP w szkole i szkoleń w zakresie BHP przysłu-
guje dodatek do wynagrodzenia w wnsoroigi 2
— 4% uposażewia zasadwigzego w zależwoigi od
ligzbn pragowwirsw obrętngh wadzorem BHP.

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

VIII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze
specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49
Karty Nauczyciela.

2. W budżecie gminy Niechlów tworzy się spe-
cjalny fundusz nagród w wysokości 1% pla-
nowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu
prowadzącego i dyrektorów szkół, z czego:
a. 80% środków funduszu przeznacza się na

nagrody dyrektorów,
b. 20% środków funduszu przeznacza się na

nagrody organu prowadzącego.
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R. Nagrody, o których mowa w punkcie 1, są
przyznawane w terminie do dnia 14 paździer-
nika każdego roku z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach nagroda może być przyznana w innym
terminie.

4. Nagroda ma charakter uznaniowy i może być
przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej 1 roku. Wysokość Na-
grody Wójta ustala corocznie Wójt Gminy, a
wysokość Nagrody Dyrektora – dyrektorzy po-
szczególnych szkół, z tym że wysokość Na-
grody Dyrektora nie może być wyższa niż Na-
groda Wójta.

5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta wy-
stępuje:
1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół pro-

wadzonych przez Gminę Niechlów,
2) Rada Pedagogiczna,

6. Nagrodę dla dyrektora szkoły może przyznać
Wójt z własnej inicjatywy.

7. Wniosek o Nagrodę Wójta powinien być zaopi-
niowany przez Radę Pedagogiczną oraz podpi-
sany przez dyrektora szkoły.

8. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawie-
rać następujące dane kandydata do nagrody:
a. imię i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. informację o wykształceniu, stopniu awansu

zawodowego,
d. staż pracy pedagogicznej,
e. nazwę szkoły,
f. zajmowane stanowisko,
g. otrzymane dotychczas nagrody,
h. ocenę pracy pedagogicznej,
i. uzasadnienie, w którym należy zamieścić in-

formacje o dorobku zawodowym i osiągnię-
ciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody.

9. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta składane
są nie później niż do 15 września każdego ro-
ku.

1O. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt
Gminy, kierując się kryteriami przyznawania
nagród.

11. Kryteria przyznawania nagród Wójta Gminy
Niechlów:
Nagroda Wójta Gminy może być przyznana na-
uczycielowi, który posiada co najmniej dobrą
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpo-
wiednio co najmniej 4, a Nagroda Dyrektora
nauczycielowi, który spełnia co najmniej R z
następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-

czej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu po-

twierdzone w sprawdzianach i egzami-
nach uczniów, przeprowadzonych przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywa-
nia autorskich programów i publikacji,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,

d) przygotowuje i  wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne lub środowiskowe,

e) prowadzi znaczącą działalność wycho-
wawczą w klasie lub szkole, w szcze-
gólności przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatral-
nych, koncertach, wystawach i spotka-
niach,

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

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

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjaliza-
cyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będą-

cym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich
lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej wśród dzieci i młodzie-
ży, szczególności narkomanii i alkoholi-
zmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednost-
kami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i
usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania społecznego dzieci i
młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu
szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania szkoły lub placówki z ro-
dzicami,

R) w zakresie działalności pozaszkolnej, pole-
gającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji

zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie nauczyciela.

4) w zakresie zarządzania szkołą, a w szcze-
gólności (dot. dyrektora szkoły):
a) tworzy warunki do prowadzenia prawi-

dłowej działalności dydaktycznej, opie-
kuńczej i wychowawczej placówki,

b) dba o wysoki poziom pracy placówki
poprzez realizację właściwej polityki ka-
drowej, organizację pracy, kreowanie
twórczej atmosfery pracy,

c) tworzy ciekawą ofertę szkoły,
d) podnosi swoje kwalifikacje i inspiruje na-

uczycieli do samokształcenia,
e) wprowadza innowacje dydaktyczne w

szkole,
f) dba o infrastrukturę szkoły,
g) racjonalnie wykorzystuje środki budże-

towe i pozyskuje dodatkowe środki fi-
nansowe.

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

IX.DODATEK  MIESZKANIOWY

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie gminy
Niechlów, posiadającemu kwalifikacje do zaj-
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mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnione-
mu w wymiarze nie niższym niż połowa obowią-
zującego wymiaru zajęć przysługuje nauczyciel-
ski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 60,OO zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 75,OO zł,
R) przy trzech osobach w rodzinie – 90,OO zł,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

115,OO zł.
R. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego

do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kujących:
a) małżonka,
b) rodziców pozostających na wyłącznym

utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego

małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 21 roku życia,

d) pozostających na utrzymaniu nauczyciela i
jego małżonka niepracujące dzieci będące
studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 26 roku życia,

e) dzieci niepełnosprawne pozostające na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela i jego mał-
żonka.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w
wysokości określonej w punkcie 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek. Dodatek przysługuje nauczy-
cielowi niezależnie od tytułu prawnego do zaj-
mowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie.

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

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,
R) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego prze-
widzianego w odrębnych przepisach.

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
(dyrektora szkoły) lub wspólny wniosek nauczy-
cieli będących współmałżonkami. Nauczycielowi
dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektoro-
wi – wójt gminy.

7. Zasady oraz tryb przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego maja zastosowanie do
nauczycieli emerytów, którzy nabyli uprawnienia
do jego pobierania na podstawie poprzednio

obowiązujących przepisów, z tym że wysokość
dodatku wynosi 50% stawki określonej w punk-
cie 2.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wy-
miarze zajęć poszczególne składniki wynagro-
dzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyj-
nego za wychowawstwo klasy w szkole, który
przysługuje w pełnej wysokości bez względu na
wymiar zajęć.

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wyna-
grodzenie wypłaca się według średniej urlopo-
wej, ustalonej na podstawie przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
(Dz. U. Nr 71, poz. 7R7).

R. W przypadku rozwiązania z nauczycielem sto-
sunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z
przydzielonych godzin następuje z datą ustania
stosunku pracy, z tym że wszystkie przepraco-
wane miesiące, bez względu na wymiar zreali-
zowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi pra-
wo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiąz-
kowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określo-
ny w art. 42 ust. R Karty Nauczyciela.

4. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakła-
dowymi organizacjami nauczycielskich związków
zawodowych:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd

Oddziału Góra.
2) Rada Oddziału Powiatu Górowskiego NSZZ

„Solidarność" Region Dolny Rląsk.

§ R

Traci moc uchwała nr XVI/64/08 z dnia
27.0R.2008 r. Rady Gminy Niechlów w sprawie
określenia wysokości stawek i szczegółowych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzema za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wy-
sokości i warunków wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-
uczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Niechlów w roku 2008.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do
wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

WICEPRZEWODNICZZCA
RADW GMINW

EWA PIETROWIAK
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN
NR XXXVI/334/09

z dnia R0 marca 2009 r.

w sprawie orreilewia gsrwngh stawer opoat powoszowngh przez woaigigieli
wierughomoigi za usougi w zarresie odbierawia odpadsw romuwalwngh
oraz oprsżwiawia zbiorwirsw bezodponwowngh i trawsportu wiegznstoigi
                                                   gierongh

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt R i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
1R września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 2R6, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w wysokości 75,82 zo brutto za 1m3

odpadów niesegregowanych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

W przypadku gdy odpady komunalne są odbierane
w sposób selektywny, stosuje się stawki określone
w § 1 obniżone o 10%.

§ R

Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomo-
ści w wysokości 35 zo brutto za 1 mR nieczystości.

§ 4

Traci moc uchwała nr XV/117/07 Rady Gminy
Podgórzyn z dnia 28.XI.2007 r. w sprawie określe-
nia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-

ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych oraz uchwała nr 0150-XVIII/150/08 Rady
Gminy Podgórzyn z dnia 14.02.2008 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XV/117/07 z dnia 28.XI.2007 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i ma zastoso-
wanie od dnia 1 maja 2009 r.

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

LEONARD JASKÓŁOWSKI

1654

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN
NR XXXVI/336/09

z dnia R0 marca 2009 r.

w sprawie upoważwiewia Kierowwira Gmiwwego Oirodra Pomogn Spooegzwer
w Podgsrznwie do prowadzewia iwdnwidualwngh spraw wobeg doużwirsw
alimewtagnrwngh oraz wndawawia degnzri admiwistragnrwngh w tngh
                                             sprawagh

Na podstawie art. R9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
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§ 1

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Podgórzynie – Panią Małgorzatę
Twardziszewską do załatwiania w imieniu Wójta
Gminy Podgórzyn indywidualnych spraw w zakresie
określonym w ustawie z dnia 7 września 2007 roku
o pomocy osobom upoważnionym do alimentów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1R78 ze zm.) wobec dłużni-
ków alimentacyjnych oraz wydawania decyzji ad-
ministracyjnych w tych sprawach.

§ 2

Uchwała wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia
lub rozwiązania stosunku pracy.

§ R

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Podgórzyn.

§ 4

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

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

LEONARD JASKÓŁOWSKI

1655

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR II/17/2009

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie podziaou Gmiwn Stoszowige wa obwodn goosowawia, ustalewia
        igh grawig i wumersw oraz siedzib obwodowngh romisri wnborgzngh

Na podstawie art. 42 ust. R ustawy z dnia 2R stycznia 2004 r. – Ordy-
nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219
z późn. zm.) i art. R0 i R1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Dz. U. z 200R r.
Nr 159, poz. 1547 późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala,
co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału gminy na stałe obwody gło-
sowania, ustala się ich granice i numery oraz sie-
dziby obwodowych komisji wyborczych, które
określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 47/VIII/2002 r. z dnia
10.07.2002 r. w sprawie zmiany w podziale na
obwody głosowania na obszarze Gminy Stoszowi-
ce.

§ R

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Stoszowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości na terenie Gminy Stoszowice w spo-
sób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

JANUSZ CENDROWICZ
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Zaoegzwir wr 1 do ughwaon Radn Gmiwn
Stoszowige wr II/17/2009 z dwia
2 rwietwia 2009 r. (poz. 1655)

1656

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XLII/343/2009

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulamiwu orreilaregego wnsoroie oraz szgzegsoowe waruwri
prznzwawawia waugzngielom dodatrsw: motnwagnrwego, fuwrgnrwego
 i za waruwri pragn, wiertsrngh iwwngh sroadwirsw wnwagrodzewia
                             oraz dodatru mieszrawiowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz z art. R0 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 z 2005r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
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§ 1

Uchwala się regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy, niektórych innych składników wyna-
grodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole,

szkołę podstawową i gimnazjum, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Rwidnica,

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

R) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do R1
sierpnia roku następnego,

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka,

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach,

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

7) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Rwidnica.

§ R

Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatru motnwagnrwego:
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku

motywacyjnego jest jakość świadczonej pracy,
w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaję-
ciem, a w szczególności:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie

się do przydzielonych obowiązków,
2) podnoszenie umiejętności zawodowych –

udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz
różnych forach doskonalenia zawodowego,

R) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
4) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-

czeń, stan pomocy dydaktycznych i innych
urządzeń szkolnych,

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej,

6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń służbowych,

7) przestrzeganie dyscypliny pracy.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczo-

nych na wypłatę dodatku motywacyjnego wy-
nosi 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia
zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w
danej szkole w danym roku budżetowym.

R. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysoko-
ści do 25% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela.

4. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczy-
ciela decyduje:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami sprawdzianu i egzaminu oraz sukce-
sami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach itp.,

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

c) pełne rozeznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

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

stości szkolnych, zawodów sportowych i
wycieczek szkolnych oraz konkursów i
imprez o charakterze środowiskowym,
międzyszkolnym i regionalnym,

b) realizowanie zadań i podejmowanie inicja-
tyw istotnie zwiększających rolę szkoły w
środowisku lokalnym,

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

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

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań na rzecz edukacji i pomocy społecz-
nej.

5. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora
decyduje:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych szkoły, w tym: opracowanie arkusza
organizacyjnego szkoły, wyposażenie w
sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizowa-
nie działalności administracyjnej, zapewnie-
nie odpowiednich warunków bhp i ppoż.,

2) terminowość wykonywania zadań własnych
i zleconych przez organ prowadzący,

R) znajomość prawa oświatowego i przestrze-
ganie jego zasad w działalności kierowniczej
oraz sposób prowadzenia dokumentacji
szkolnej,

4) prawidłowość opracowania planu finanso-
wego jednostki i właściwa jego realizacja
oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

5) operatywność w pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowych i gospodarowanie nimi,

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

trzebami jednostki,
8) współpraca ze społecznymi organami szkoły

i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym
zakresie,

9) dbałość o warunki pracy,
10) dbałość o budynki szkolne i powierzone

mienie,
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11) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej,

12) projektowanie i realizowanie pożądanych
zmian w zakresie dydaktyki, wychowania,
opieki, organizacji i wyposażania szkoły,

1R) tworzenie systemu monitorowania i moty-
wowania nauczycieli oraz pozostałych pra-
cowników szkoły,

14) inspirowanie, projektowanie i organizowanie
systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,

15) aktualizowanie wiedzy i umiejętności po-
przez uczestnictwo w zorganizowanych
formach kształcenia i doskonalenia oraz ich
wykorzystanie w pracy na rzecz rozwoju
szkoły;

16) realizowanie zadań edukacyjnych, wynika-
jących z przyjętych przez gminę priorytetów
w realizowanej polityce oświatowej.

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

7. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i
winien być zróżnicowany w zależności od speł-

niania kryteriów, o których mowa w ust. 1 oraz
4 i 5.

8. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się
wyłącznie w ramach środków wyodrębnionych
na ten cel w planie finansowym szkoły.

9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły wójt
gminy.

§ 4

Szczegółowe warunki przyznawania dodatków
funkcyjnych:
1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

1) dyrektorom szkół,
2) wicedyrektorom,
R) nauczycielom – opiekunom stażu;
4) nauczycielom – wychowawcom klas.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest
od liczby oddziałów w szkole, liczby dzieci, wa-
runków organizacyjnych, złożoności zadań wy-
nikających z funkcji kierowniczej.

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

Kwota (zo)Lp. Stawowisro

od do

Przedszrola:

a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie 250 5001.

b) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie

R50 700

Szroon:

a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów R50 700

b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 12 oddziałów 400 800

c) dyrektor szkoły liczącej od 1R do 15 oddziałów 450 900

d) dyrektor szkoły liczącej od 16 i więcej oddziałów 550 1 000

2.

e) wicedyrektor 250 700

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach
określonych w tabeli ustala: dla dyrektorów
szkół – wójt gminy, dla wicedyrektorów – dy-
rektor szkoły.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielowi z tytułu:
1) powierzenia funkcji opiekuna stażu w wyso-

kości 40 zł miesięcznie,
2) powierzenia wychowawstwa w wysokości

od 50 zł do 100 zł miesięcznie.
6. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5

pkt 1, oraz wysokość dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w ust. 5 pkt 2, uwzględniając za-
kres i złożoność zadań oraz warunki ich realiza-
cji, ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dy-
rektora szkoły wójt gminy.

7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4
ust. R, nie wyłącza prawa do otrzymania dodat-
ku, o którym mowa w § 4 ust. 5.

8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze w
zastępstwie.

§ 5

Szczegółowe warunki przyznawania dodatrsw za
waruwri pragn:
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i

uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy:
1) prowadzą nauczanie indywidualne dziecka

zakwalifikowanego do kształcenia specjalne-
go – w wysokości do 10% wynagrodzenia
zasadniczego,

2) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
w stopniu głębokim – w wysokości do 15%
wynagrodzenia zasadniczego,

R) prowadzą zajęcia dydaktyczno-wycho-
wawcze w klasach łączonych – w wysokości
do 10% wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Wysokość dodatku za warunki pracy, z
uwzględnieniem warunków, o których mowa w
§ 5 ust. 1, ustala dla nauczyciela dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły – wójt gminy.

§ 6

Szczegółowe warunki przyznawania dodatru za
wnsougę lat:
1. Wysokość dodatku za wysługę lat ustala się

odpowiednio do okresu zatrudnienia.
2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat po-

twierdza oraz jego wysokość określa: nauczy-
cielowi – dyrektor szkoły, dyrektorowi szkoły –
wójt gminy.

R. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze przysługuje dodatek za wysługę propor-
cjonalny do wymiaru zatrudnienia.

§ 7

Szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za
godziwn powadwnmiarowe oraz za godziwn za-
stępstw doraźwngh:
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne wa-
runki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwy-
miarowych odbywa się w takich warunkach)
przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymia-
ru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymia-
rowych nauczyciela, przy czym obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego
w pełnym wymiarze, a prowadzącego zajęcia z
przedmiotów o różnym pensum, jest to suma
wymiarów zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli pro-
wadzących zajęcia według różnych pensów po-
lega na dodaniu ułamków, które w licznikach
mają liczby godzin zajęć, a w mianownikach
mają pensa tych zajęć.

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

R. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się tak, jak za jedną godzinę
ponadwymiarową według stawki osobistego za-
szeregowania nauczyciela.

§ 8

Szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania
waugzngielsriego dodatru mieszrawiowego:
1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym
w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, przysłu-
guje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość
uzależniona jest od stanu rodzinnego.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 45 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 60 zł,

R) przy trzech osobach w rodzinie – 75 zł,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

90 zł.
R. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz

wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżon-
ka oraz dzieci do ukończenia pobierania nauki,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku ży-
cia, pozostających na wyłącznym utrzymaniu
uprawnionego nauczyciela.

4. Dodatek przyznaje się bez względu na tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego, na pisemny
wniosek zainteresowanego nauczyciela z okre-
śleniem stanu rodzinnego uprawnionego.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek miesz-
kaniowy, w wysokości określonej w ust. 2

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły wójt
gminy.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku chorobowego,
R) odbywania zasadniczej służby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas okre-
ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta była za-
warta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje

od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o
jego przyznanie.

§ 9

 Traci moc uchwała nr XX/182/2007 Rady Gminy
Rwidnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy, niektórych innych składników wyna-
grodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Rwidnica.

§ 11

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

PRZEWODNICZZCW
RADW GMINW

HENRYK SARA
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1657

ZARZĄDZENIE STAROSTY LUBAŃSKIEGO
NR 24/2009

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiawn zarzedzewia wr 1/2009 Starostn Lubańsriego z dwia
06.01.2009 r. w sprawie ustalewia iredwiego miesięgzwego rosztu
  utrznmawia dziegra w plagswge opieruńgzo-wnghowawgzer w 2009 roru

Na podstawie art. 86 ust 7–7a oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z dnia 2 lipca 2008 r,
Nr 115, poz. 728 ze zm.)

§ 1

Zmienia się § 2 zarządzenie nr 1/2009 Starosty
Lubańskiego z dnia 06.01.2009 r. w sprawie usta-
lenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w
2009 roku, które otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarządzenie wchodzi w życie od następnego mie-
siąca, po miesiącu, w którym zostało opublikowa-
ne”.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 1/2009 Starosty
Lubańskiego z dnia 06.01.2009 r. w sprawie usta-
lenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w
2009 roku nie ulegają zmianie.

§ R

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

STAROSTA

WALERY CZARNECKI

1658

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r.

NK.II.0911-7/249/09

Rozstrzngwięgie wadzorgze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 2 we fragmewgie: „wnwiri pragn” uchwały Rady Miasta i Gminy
Prochowice nr XXXIII/17R/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustale-
nia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i wa-
runki wypłacania dodatku mieszkaniowego z powodu istotnego naruszenia
art. R0 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w zw. z § 5 i § 6 pkt 5
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia R1 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. – dalej rozporządzenie).



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  9249  – Poz. 1658

Uzasadwiewie

Rada Miasta i Gminy Prochowice podjęła na sesji w dniu 27 marca 2009 r. uchwałę nr XXXIII/
/17R/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu R kwietnia 2009 r.

W toku badania legalności uchwały nr XXXIII/17R/2009 Organ Nadzoru stwierdził podjęcie jej § R
ust. 2 we fragmencie: „wyniki pracy” z istotnym naruszeniem art. R0 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w zw. z § 5 i § 6
pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia R1 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

W świetle art. R0 ust. 6 Karty Nauczyciela „Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu te-
rytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania

tych dodatków, z zastrzeżeniem art. RR i R4,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. R5 ust. R,
R) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie

zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mo-
wa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej
średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. R.”.

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone organom prowadzącym do uregulowania
w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie
organowi prowadzącemu. Ustawodawca zdecydował się w konkretnym przypadku na otwarty katalog
zagadnień powierzonych do unormowania, to jednak wyznaczył on również czytelną granicę powierzonej
kompetencji, wskazując – w ramach art. R0 ust. 6 Karty Nauczyciela – iż regulamin wynagradzania okre-
śla wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały
one określone w ustawie lub odrębnych przepisach. Tym samym organ prowadzący nie może w ramach
regulaminu wynagradzania normować wysokości i warunków wypłacania nauczycielom świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy, o ile zostały one unormowane w ustawie lub przepisach odrębnych.

Z powyższego wynika, że udzielona radzie gminy norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres. Nie
oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania warunków przyznawania dodatków i innych składni-
ków wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy pu-
blicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Zatem każda norma kompetencyjna musi być tak reali-
zowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany
przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa
oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę.

Każdorazowo przekroczenie kompetencji do podejmowania uchwał powinno być traktowane jako istot-
ne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.: „Opiera„Op eia ąa siąenr sp„i rak pirik „Opwpd
ąierażąiść miżąa resazać rikza„e ąar ezeń przepieór, snóre nrzeba zalipzwć ki ieninąwpd, es ns „Opwpd
ąierażąiśpi  pdrałw irgaą  gmiąw. Di ąipd ąależw ąar ezeąie przepieór rwząapza„Opwpd simpeneąp„a
ki pike„miraąia  pdrał, pikenarw prarąe„ pike„miraąia  pdrał, przepieór prara  enri„iregi, prze-
pieór prara manerialąegi – przez raklirO ipd rwsłakąia – iraz przepieór reg l „Opwpd pripek ra pi-
ke„miraąia  pdrał.” (I SA/Wr 1798/99, Lex nr 49428).

W § R ust. 2 uchwały postanowiono, że: „Wysokość dodatków funkcyjnych określonych w ust. 1
ustala dla dyrektorów Burmistrz Miasta, a dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły, uwzględniając od-
powiednio m.in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji, wy-
niki pracy.”.

Dodatek funkcyjny różni się od wszystkich innych dodatków tym, że jest ściśle i bezpośrednio związa-
ny z funkcją wykonywaną przez pracownika, a mianowicie dyrektora lub wicedyrektora szkoły, osoby,
której powierzono inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, wychowawcy klasy, do-
radcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu.

Jest to stały składnik wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję określoną w § 5 rozporządzenia,
gdyż dodatek funkcyjny stanowi nie tylko ekwiwalent za zwiększony nakład pracy, ale także za zwiększo-
ny zakres odpowiedzialności za działania własne i podległych pracowników, za stopień utrudnienia pracy
itp. Sam fakt, że pracownikowi powierzono określoną funkcję, uzasadnia jego prawo nie tylko do wyna-
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grodzenia zasadniczego związanego z wykonywaniem tej funkcji, lecz również dodatku funkcyjnego, jeżeli
obowiązujące przepisy przewidują dla tego stanowiska dodatek funkcyjny.

Zgodnie z art. R0 ust. 6 Karty Nauczyciela rada gminy posiada kompetencję do określania w drodze re-
gulaminu m.in. wysokości stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowych wa-
runków przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. RR i art. R4. Stosownie do art. R0 ust. 5 Karty
Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa w
drodze rozporządzenia:
1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. R, oraz dla nauczycieli, któ-
rych tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób
udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a,

R) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz
ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,

4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
– uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar zajęć obo-
wiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień zaangażowania nauczy-
cieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę  w dniu wolnym od pracy uwzględnia oso-
bistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy.

Rozporządzenie wydane na powyższej podstawie określa m. in. wykaz stanowisk oraz sprawowanych
funkcji uprawniających nauczycieli do dodatku funkcyjnego. W § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia R1 stycznia 2005 r.  stwierdza się, że do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni
są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyj-

nej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, zwanej dalej „szkołą”, albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
c) opiekuna stażu.

Zatem jak już wcześniej wskazano, z racji sprawowania określonej w wyżej przytoczonym przepisie
funkcji, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny. Na mocy upoważnienia z art. R0 ust. 6 pkt 1 Karty
Nauczyciela rada gminy ustala wysokość m.in. dodatku funkcyjnego oraz szczegółowe warunki jego przy-
znawania. Jednakże określenie szczegółowych warunków przyznawania dodatku funkcyjnego musi być
ściśle związane właśnie z istotą pełnionej funkcji i nakładem pracy związanej z wykonywaniem takiej
funkcji. Tymczasem uzależnianie wysokości dodatku funkcyjnego od „wyników pracy” nie wiąże się
z istotą tego dodatku. Takie przesłanki mieszczą się bowiem w ogólnych warunkach przyznawania na-
uczycielom dodatku motywacyjnego związanych ze szczególnie efektywnym wypełnianiem zadań i obo-
wiązków związanych z powierzonym stanowiskiem  (§ 6 pkt 5 rozporządzenia) i w ramach upoważnienia
z art. R0 ust. 6 pkt 1 stanowić mogą szczegółowe warunki przyznania tego dodatku.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-
cławiu w terminie R0 dni od jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Organu Nadzoru –
Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

WOJEWODA DOLNORLZSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r.

NK.II.0911-8/257/09

Rozstrzngwięgie wadzorgze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 14 ust. 12 i 13 ughwaon Radn Miersrier w Szrlarsrier Porębie wr XXXIII/
/388/09 z dnia R0 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określają-
cego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków
do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba
z powodu istotnego naruszenia art. R0 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Uzasadwiewie

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie podjęła na sesji w dniu R0 marca 2009 r. uchwałę nr XXXIII/R88/09
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania
dodatków do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organi-
zacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 6 kwietnia 2009 r.

Podejmując uchwałę nr XXXIII/R88/09 z dnia R0 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określają-
cego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2009 r.
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto
Szklarska Poręba, Rada zrealizowała przyznaną jej przez ustawodawcę kompetencję wynikającą z art. R0
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.), zwaną dalej Kartą Nauczyciela, mocą którego ustawodawca zobowiązał organ prowadzący szkołę,
będący jednostką samorządu terytorialnego, do określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, a także do okre-
ślenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz do określenia wysokości i warunków wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w
niej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i komplek-
sowo realizujących delegację ustawową. Oznacza to, że akty prawa miejscowego stanowione przez orga-
ny jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować tylko te kwestie, które przyznaje im ustawa.

W § 14 ust. 12 rada postanowiła, iż: „Wąiiesi i ąagrika B rmienrza piklega„O zaipiąiiraąi  przez
Zeepół ke. ąagrók B rmienrza r snóregi esłak rpdikzO: Sesrenarz Miaena, Iąepesnir ke. iśrianw prapir-
ąis ąakzir  pekagigipząegi, zriOzsi zarikire, przekenaripiel Kimie„i ki Sprar Spiłepząwpd Rakw
Mie„esie„.”. Natomiast w § 14 ust. 1R postanowiono: „Liena saąkwkanór rwłiąiiąwpd przez Zeepół ke.
ąagrók piklega zanrierkzeąi  przez B rmienrza Szslaresie„ Pirabw.”.

W zakresie organizacji i funkcjonowania oświaty ustawa o systemie oświaty zawiera katalog podmio-
tów czy organów podejmujących określone działania, do którego należą m. in. organ prowadzący szkołę
(organ wykonawczy lub stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego), dyrektor szkoły, rada pe-
dagogiczna. Działając na podstawie przepisu art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły
ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uwzględniając  w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opie-
kuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na na-
grody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz za-
sadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Udzielona Radzie norma kompetencyjna z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela ma dość szeroki zakres. Nie
oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania warunków przyznawania dodatków i innych składni-
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ków wynagrodzenia. Każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych
przepisów ustawy.

Zgodnie z art. R9 ust. R ustawy o systemie oświaty – dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zanr kąiaąia i zraląiaąia ąa pzwpieli iraz iąąwpd prapirąisór ezsiłw l b plapórsi;
2) przwząaraąia ąagrók iraz rwmierzaąia sar pirzOksirwpd ąa pzwpielim i iąąwm prapirąisim ezsiłw

l b plapórsi;
3) rwenapiraąia z rąiiesami, pi zaeiagąiapi  ipiąii rakw pekagigipząe„ i rakw ezsiłw l b plapórsi, r

eprarapd ikząapzeń, ąagrók i iąąwpd rwróżąień kla ąa pzwpieli iraz pizienałwpd prapirąisór ezsiłw
l b plapórsi.
W przypadku zatem nagrody dyrektora samodzielnie decyduje on o przyznaniu narody (art. R9 ust. R

pkt 2 ustawy), lub wnioskuje o przyznanie nauczycielowi nagrody, a organy opiniujące jej przyznanie zo-
stały wskazane przez Ustawodawcę w art. R9 ust. R pkt R ustawy. Z kolei w przypadku przyznawania
przez Burmistrza nagród dla nauczycieli samodzielnie zadecyduje ten organ jakie podmioty będą opiniować
przyznanie nagród. Należy stwierdzić, iż w ramach wskazanego upoważnienia rada gminy nie może po-
woływać komisji opiniującej kandydatów do nagród przyznawanych przez Wójta Gminy. Utworzenie czy
też powołanie odrębnego podmiotu realizującego określone zadania z zakresu oświaty czy dotyczące obo-
wiązków i uprawnień pracowniczych nauczycieli może mieć miejsce tylko w przypadku istnienia wyraźnej
kompetencji przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Powołanie tego rodzaju komisji
nie przewiduje ponadto żaden inny przepis ustawy.

Podejmując akty prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i
materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Za-
równo w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni
norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania
kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób
ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyj-
nych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Snie „Op przw iąnerpre-
nap„i arn. 87  en. 1 i arn. 92  en. 1 Kiąenwn p„i, ikąiezOpwpd eia ki źrókeł prara, nasie zaeakw przw„ane r
pilesim ewenemie prarąwm „as: zasaz kimąiemaąia simpeneąp„i prarikarpzwpd, zasaz rwsłakąi rizeze-
rza„Ope„ simpeneąp„e prarikarpze iraz zaeaka głiezOpO, że rwząapzeąie „asiem ś irgaąiri isreśliąwpd
zakań ąie „een rórąiząapząe z  kzieleąiem m  simpeneąp„i ki  enaąariaąia asnór ąirmanwrąwpd eł żO-
pwpd realiziraąi  nwpd zakań (...)”.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-
cławiu złożona za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie R0 dni od jego
doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

WOJEWODA DOLNORLZSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r.

NK.II.0911-R/258/09

Rozstrzngwięgie wadzorgze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 2, § 5 ust. 7, § 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 11 ust. 3 i ust. 4
ughwaon Radn Miersrier Gmiwn Lubomierz wr XLIII/215/09 z dwia 25 marga
2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników
wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez gminę Lubomierz, z powodu istotnego na-
ruszenia R0 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze. zm.) w
zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 48R), art. R9 ust. 1, ust. R, ust. 4 Karty Nauczyciela
w związku z § 118 w zw. z § 14R rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100, poz. 908).

Uzasadwiewie

Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła na sesji w dniu 25 marca 2009 r. uchwałę nr XLIII/215/09
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszka-
niowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych gminę Lubomierz. Przedmiotowa uchwała
wpłynęła do organu nadzoru w dniu R kwietnia 2009 r., przekazana przez pismem nr 0150/ /XLIII/RR/09 z
dnia R1 marca 2009 r.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie:
1. § R ust. 2 z istotnym naruszeniem art. art. R0 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela w związku z  art. 7 Kon-

stytucji RP,
2. § 5 ust. 7 z istotnym naruszeniem art. R9 ust. R i 4 Karty Nauczyciela w związku z § 118 w zw.

z § 14R zasad techniki prawodawczej,
R. § 8 ust. 1, ust. 2 i ust. R z istotnym naruszeniem art. R9  ust. 1 Karty Nauczyciela w związku z § 118

w zw. z § 14R zasad techniki prawodawczej,
4. § 11 ust. R i ust. 4 z istotnym naruszeniem art. art. R0 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela w związku

z art. 7 Konstytucji RP.

Ad. 1. Mocą § R ust. 2 Rada Miejska postanowiła: „Dikanes za rweł ga lan przweł g „e za kąi, za snóre
ąa pzwpiel inrzwm „e rwąagrikzeąie iraz za kąi ąieibepąiśpi r prapw z pirik  ąiezkiląiśpi ki prapw
res nes pdiribw l b siąiepząiśpi ieibienegi eprariraąia ipiesi ąak kziepsiem l b pdirwm pzłiąsiem
rikziąw, za snóre ąa pzwpiel inrzwm „e z negi nwn ł  zaeiłes z  bezpiepzeąia epiłepząegi.”

W świetle art. R0 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu tery-
torialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wnsoroie stawer dodatrsw, o rtsrngh mowa w ust. 1 prt 2, oraz szgzegsoowe waruwri prznzwawawia

tngh dodatrsw, z zastrzeżewiem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. R5 ust. R,
R) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie

zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mo-
wa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej
średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. R.
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W myśl powyższego rada miejska posiada kompetencję do określania w drodze regulaminu m.in. wn-
soroigi stawer dodatków, o których mowa w art. R0 ust. 1 pkt 2, oraz szgzegsoowngh waruwrsw przn-
zwawawia tych dodatków, z zastrzeżewiem art. 33 i art. R4.

W ocenie organu nadzoru zapis § R ust. 2 przedmiotowej uchwały nie stanowi ani o wysokości dodat-
ku za wysługę lat, ani nie określa szczegółowego warunku przyznawania tego dodatku.

Zatem nie można uznać, że kwestionowany zapis uchwały mieści się w ramach upoważnienia usta-
wowego uprawniającego do określania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania do-
datków, zawartym w Karcie Nauczyciela, skoro ustawodawca wypowiedział się już w danej kwestii w
ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Artykuł 80 w zd. 2 Kodeksu pracy wyraźnie stanowi, że za pzae ąierwsiąwraąia prapw prapirąis za-
pdir „e prari ki rwąagrikzeąia rórpzae, gkw przepiew prara prapw nas enaąiriO. Zgodnie z art. 91c
ust. 1 Karty Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami
ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Zdaniem organu nadzoru to ustawy, a nie regulamin rady, regulują kwestie związane z przysługiwaniem
wynagrodzenia zasadniczego i poszczególnych dodatków w okresach nieobecności spowodowanej choro-
bą, koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Powyższe
kwestie regulują więc akty prawne rangi ustawowej, nie mogą natomiast wynikać z aktu prawa miejsco-
wego, niższej rangi w hierarchii źródeł prawa, tym samym nie mogą być w drodze uchwały rady miejskiej
regulowane bez wyraźnego upoważnienia ustawowego.

Rada miejska, na podstawie przyznanych jej w art. R0 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela kompetencji, ma
wyłącznie uszgzegsoowie ogslwe waruwri prznzwawia dodatrsw określone w rozporządzeniu i orreilie wn-
soroie stawer. Upoważnienie organu prowadzącego przy podejmowaniu regulaminów wynagradzania
nauczycieli zostało ograniczone wyłącznie do określania szczegółowych warunków przyznawania dodat-
ków bez jednoczesnego upoważnienia do określania warunków odbierania tych dodatków, czy też regu-
lowania kwestii, kiedy dany dodatek przysługuje mimo nieobecności nauczyciela w pracy.

Reasumureg, w normie kompetencyjnej nie mieści się upoważnienie do decydowania w jakich przypad-
kach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do dodatków z art. R0 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. W tym
konkretnym przypadku Rada Miejska Gminy Lubomierz przekroczyła ustawową kompetencję, wychodząc
poza wytyczne zawarte w upoważnieniu, co musi skutkować zastosowaniem środków nadzorczych.

Ad. 2. Mocą § 5 ust. 7 przedmiotowej uchwały Rada Miejska postanowiła: „Dikanes minwrapw„ąw
rwpłapa eia z górw, r nermiąie rwpłanw rwąagrikzeąia.”

W ocenie organu nadzoru, powyższy zapis jest modyfikacją uregulowania art. R9 ust. R i 4 Karty Na-
uczyciela. Artykuł R9 ust. R Karty Nauczyciela wprowadza zasadę, iż wynagrodzenie wypłacane jest na-
uczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem
ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wnretriem od tej zasady
jest art. R9 ust. 4, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedy-
nie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu
miesiąca.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż ustalenie czy wynagrodzenie należy wypłacić z dołu czy z
góry wależn do pragodawgn. Bowiem tylko pracodawca jest w stanie określić, które składniki wynagro-
dzenia mogą być ustalone jedynie na podstawie wykonanych już prac. Ustalenie to ma charakter indywi-
dualny i w stosunku do każdego pracownika może mieć charakter odmienny. Wprowadzenie zatem zasa-
dy, iż składnik wynagrodzenia wypłacany jest z „dołu” lub z „góry” nie ma umocowania w ustawie i może
w określonych przypadkach godzić w ustawowe prawa pracownika.

Powtarzanie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały, może
prowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji. Trzeba bowiem liczyć się
z tym, że powtórzony czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której
go zamieszczono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Orzecz-
nictwo wielokrotnie wskazywało, że powtórzenia i modyfikacje jako wysoce dezinformujące stanowią
istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z 16 czerwca 1992 r., ONSA 199R/2/44; wyrok NSA z 14 paź-
dziernika 1999 r., OSS 2000/1/17; wyrok NSA 6 czerwca 1996 r., sygn. SA/Wr 2761/95, nie opubl.).
W takim kontekście zjawisko powtarzania i modyfikacji, w aktach prawnych przepisów zawartych w ak-
tach hierarchicznie wyższych, należy uznać za niedopuszczalne. Ze stanowiskiem takim koresponduje
§ 118 w zw. z § 14R zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym w aktach organów samorządu tery-
torialnego nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych.

Ad. 3.  Mocą § 8 ust. 1 – R Rada Miejska postanowiła: „ 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
ik pierrezegi kąia mieeiOpa pi mieeiOp , r snórwm ąaenOpiłi pirierzeąie enaąiriesa sierirąipzegi l b
eprariraąie f ąsp„i, a „eżeli pirierzeąie enaąiriesa l b eprariraąie f ąsp„i ąaenOpiłi pierrezegi kąia
mieeiOpa- ik negi kąia. 2. Dikanes f ąspw„ąw ąie przweł g „e ik pierrezegi kąia mieeiOpa ąaenap „Opegi
pi mieeiOp , r snórwm ąa pzwpiel zaprzeenał pełąieąia ibiriOzsór zriOzaąwpd z pirierziąwm enaąiri-
esiem sierirąipzwm l b eprariraąiem f ąsp„i, a „eżeli zaprzeenaąie pełąieąie ibiriOzsór ąaenOpiłi
pierrezegi kąia mieeiOpa-ik negi kąia. 3. Na pzwpiel, snórem  pirierziąi enaąiriesi sierirąipze r
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ezsile ąa pzae isreśliąw, nrapi prari ki kikans  f ąspw„ąegi z sińpem mieeiOpa, r snórwm ąaenOpiłi
ikriłaąie, a „eżeli ikriłaąie ąaenOpiłi pierrezegi kąia mieeiOpa-ik negi kąia.”

Ustawodawca w art. R0 ust. 1 Karty Nauczyciela określił obligatoryjne elementy wynagrodzenia na-
uczyciela, którym zgodnie z art. R0 ust. 1 pkt 2 jest m. in. dodatek funkcyjny. Wysokość wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz
wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości
świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawo-
wanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Okoliczności, w jakich należy wypłacić dodatki z art. R0 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela są identyczne,
jak okoliczności wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, a wynikają z przepisów Karty Nauczyciela oraz
Kodeksu pracy. Wskazać należy również, że rada miejska, działając  na podstawie art. R0 ust. 6 Karty
Nauczyciela, posiada kompetencję m. in. do określenia „szczegółowych warunków przyznawania i wyso-
kości dodatków”. Warunki przyznawania dodatków to nic innego, jak przesłanki, jakie należy spełnić, by
uzyskać prawo dodatku.

Podejmując zapis § 8 ust. 1–R uchwały Rada wykroczyła poza upoważnienie z art. R0  ust. 6 Karty
Nauczyciela, bowiem określiła moment utraty prawa do dodatku, co zostało już uregulowane w Karcie
Nauczyciela. W myśl bowiem art. R9 ust. 1 Karty Nauczyciela zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie
trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela
następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzy-
skał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym
dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia dane-
go miesiąca kalendarzowego”.

Aktualne pozostają tu wywody w pkt 2 niniejszego Rozstrzygnięcia Nadzorczego, dotyczące zakazu
powtarzania i modyfikacji postanowień aktów hierarchicznie wyższych.

Ad. 4.  Mocą § 11 ust. R Rada Miejska postanowiła: „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z
powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, dni ustawowo wolne od pracy,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy.”

Konsekwencją wyżej cytowanego zapisu jest ust. 4 § 11 przedmiotowej uchwały, w myśl którego:
„Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni, o
których mowa w ust. R, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodnio-
wy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. R lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy), za każdy dzień nierealizowania zajęć, z przyczyn o których mowa w ust. R. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.”.

Zgodnie z wyżej już cytowanym art. R0 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jed-
nostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczy-
cieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wnsoroie stawer dodatrsw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szgzegsoowe waruwri prznzwawawia

tych dodatków, z zastrzeżeniem art. RR i R4,
2) szgzegsoowe waruwri obligzawia i wnpoagawia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. R5 ust. R,
R) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie

zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
– w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mo-
wa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej
średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. R.

W myśl art. R0 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu szczegółowe waruwri obligzawia i wnpoagawia wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. R5
ust. R.

Jak wynika z cytowanej normy kompetencyjnej, w zakresie godzin ponadwymiarowych i godzin doraź-
nych zastępstw, rada miejska została upoważniona do określenia waruwrsw obligzawia i wnpoagawia.
W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast upoważnienie do decydowania w jakich przypadkach
nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wiezrealizowawe, są
to bowiem waruwri prznzwawawia (zaghowawia prawa do) wnwagrodzewia za godziwn powadwnmiarowo
fartngzwie wiezrealizowawe.
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W art. R0 ust. 6 ustawodawca upoważnił radę do uregulowania: 1) warunków przyznawania dodatków
2) warunków obliczania i wypłacania. Tylko w przypadku „warunków przyznawania” rada mogła określić
przesłanki nabycia prawa do wynagrodzenia, co wiąże się bezpośrednio z możliwością „zwiększania środ-
ków na wynagrodzenia nauczycieli” (art. R0 ust. 10). Natomiast w przypadku godzin ponadwymiarowych
i godzin doraźnych zastępstw rada nie określa przypadków nabycia prawa do wynagrodzenia, ale jedynie
realizację tego prawa – warunki naliczania (obliczania) i wypłacania. Podkreślić należy dodatkowo, iż w
cytowanym art. R0 ust. 6 ustawodawca posługuje się wyraźnie dwoma sformułowaniami: „warunki przy-
znawania” oraz „warunki obliczania i wypłacania”. Racjonalność działania Prawodawcy nie pozwala zatem
utożsamiać „warunków przyznawania” z „warunkami wypłacania”. To czy należy się wynagrodzenie za
niezrealizowane godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw należy ustalać w oparciu o normy
ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu pracy, do którego odsyła art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela.

W szczególności należy podkreślić, iż  Karta Nauczyciela nie narusza zasady wyrażonej w art. 80 Ko-
deksu pracy, iż wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, zaś za czas niewykonywania pracy pra-
cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Nie wgłębiając się w poszczególne rozwiązania zawarte w badanej uchwale zauważyć jedynie należy,
iż niektóre z nich tworzą rozwiązania mniej korzystne dla nauczycieli niż przepisy prawa pracy, co w in-
dywidualnych przypadkach może być traktowane jako naruszenie art. 9 Kodeksu pracy. Należy też pod-
kreślić, że uchwalony regulamin nie może być przepisem szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pra-
cy, co do określania warunków zachowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godzi-
ny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw. Wyklucza taką możliwość analizowane wyżej brzmienie
normy kompetencyjnej do jego wydania, która upoważnia radę gminy wyłącznie do ustalenia waruwrsw
obligzawia i wnpoagawia.

W tym przypadku Rada przekroczyła ustawową kompetencję wskazując przypadki zachowania lub
utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

W przypadku § 11 ust. 4 uchwały wadą dotknięty jest podkreślony fragment cytowanego wyżej prze-
pisu Regulaminu. Jednak stwierdzenie nieważności samego fragmentu pozbawia logicznego sensu cały
ustęp. W takiej sytuacji nie będzie mógł być on w części stosowany. Ponadto należy zwrócić uwagę, że
jeżeli nauczyciel zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i przepisami prawa pracy zachowuje prawo do
wynagrodzenia, to przysługuje mu ono za każdą „przndzielowe nauczycielowi godzinę zajęć (…) pownżer
obowiezrowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych” (art. R5
ust. 2 Karty Nauczyciela),  a nie tylko za liczbę godzin przypadającą ponad obliczaną – zgodnie z formułą
określoną w § 11 ust. 4 uchwały – podstawę obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć, pomniejszo-
nego odpowiednio o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień nieobecności lub dzień ustawowy wolny od pracy.
Stąd zachodzi konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego całego ust. 4.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-
cławiu złożona za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie R0 dni od jego
doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

WOJEWODA DOLNORLZSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08

zawarte w dniu 15 grudnia 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy:

Zarzedge drsg powiatowngh – Zarzedem Powiatu Wrogoawsriego

Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław, w imieniu
którego działają:

1. Awdrzer Wesir – Starosta
2. Ireweusz Sooma – Wicestarosta

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Maogorzatn Dreiseitel-Cieilir,
zwanym dalej „Przerazuregnm”

a
Zarzedga drsg gmiwwngh – Burmistrzem Miasta i Gmiwn Ketn Wrogoawsrie
z siedzibą w Kątach Wrocławskich, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Maogorzatn Wurgisw,
zwanym dalej „Prznrmuregnm”

w sprawie zimowego utrznmawia drsg powiatowngh wa terewie gmiwn
Ketn Wrogoawsrie

Na podstawie uchwały nr XII/1RR/08 Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia R września 2008 roku, uchwały nr XXV/240/08 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia R0 października 2008 roku oraz art. 1R pkt 6
lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) oraz art. 19 ust. 4 ustawy a dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.) strony ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący zobowiązuje się zorganizować zi-
mowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 15
grudnia 2008 do dnia 15 kwietnia 2009.

2. Wykaz dróg powiatowych objętych niniejszym
porozumieniem stanowi załącznik nr 1 do poro-
zumienia.

§ 2

Realizacja zobowiązania określonego w § 1 odby-
wała się będzie zgodnie ze standardami zimowego
utrzymania dróg, określonymi w załączniku nr 2 i w
załączniku nr R dla poszczególnych odcinków dróg.

§ R

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązku wynikającego z § 1 i § 2
Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za po-
wstałe szkody użytkowników dróg do pełnej ich
wysokości.

2. Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunię-
cia stwierdzonych nieprawidłowości zimowego
utrzymania dróg na koszt Przyjmującego.

R. Przekazującemu przysługuje prawo odstąpienia
od porozumienia w terminie R0 dni od stwier-
dzenia niewykonania lub nienależytego wykona-
nia obowiązków wynikających z porozumienia,
potwierdzonego protokolarnie.

4. Odstąpienie od porozumienia powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-

kiego oświadczenia i powinno zawierać uzasad-
nienie.

§ 4

1. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Prze-
kazujący zobowiązuje się przekazać kwotę w
wysokości 76.000,00 zo brutto ( słownie: sie-
demdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100 gro-
szy)

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, Przekazujący
przekaże w formie przelewu na rachunek wska-
zany przez Przyjmującego, do dnia R1 stycznia
2009 roku.

R. Rozliczenie przekazanych środków nastąpi do
dnia R1 maja 2009 roku na podstawie:
a) kserokopii opisanych faktur, jeżeli roboty były

zlecane podmiotowi zewnętrznemu,
b) kalkulacji własnej (wg zatwierdzonych przez

Przekazującego cen jednostkowych), jeżeli
roboty były wykonywane własnymi środkami.

4. Opis dokumentów wymienionych w ust. R po-
winien zawierać: numer porozumienia, nazwę
zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę „wykorzy-
stano zgodnie z przeznaczeniem".

5. W przypadku niewykorzystania środków finan-
sowych objętych niniejszym porozumieniem
Gmina zobowiązuje się do zwrotu kwoty niewy-
korzystanej w terminie do R0 kwietnia 2009 r.

6. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie
z niniejszym porozumieniem Przyjmujący zobo-
wiązuje się do ich zwrotu wraz z odsetkami
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ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania
dotacji.

§ 5

Przekazujący ma prawo przeprowadzić kontrolę w
zakresie prawidłowego wykonania zadań dotyczą-
cych zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia
2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7

Zmiana postanowień zawartego porozumienia może
nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

GMINA KZTW WROCŁAWSKIE POWIAT WROCŁAWSKI

BURMISTRZ STAROSTA

ANTONI KOPEĆ ANDRZEJ WĄSIK

SKARBNIK WICESTAROSTA

MAŁGORZATA WÓJCIÓW IRENEUSZ SŁOMA

SKARBNIK

MAŁGORZATA DREISEITEL-CIESLIK
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Zaoegzwir wr 1 do porozumiewia
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Zaoegzwir wr 2 do porozumiewia

Opis stawdardsw Z.U.D.

Wyróżnia się następujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

III STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
– występowanie luźnego śniegu do 6 godz.,
– zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych do 6 godz.

od ustania opadów śniegu,
– możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:
– skrzyżowanie z drogami,
– skrzyżowanie z PKP,
– odcinki o pochyleniu > 4%,
– przystanki autobusowe,
– inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych. W miejscach ustalonych do

posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi, szronu, lodowicy do 5 godz.,
– śliskości pośniegowej do 6 godz.

IV STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
– zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych,
– wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu,
– przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w miejscach decydujących o możliwości ruchu tam gdzie występowa-
nie śliskości zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów. Do takich miejsc zakwalifikowano:
– miejsca o pochyleniu podłużnym > 4%,
– skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
– skrzyżowania z PKP.
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi i lodowicy do 8 godz.,
– śliskości pośniegowej do 10 godz.

V STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Odśnieżanie odbywać się będzie na całej szerokości jezdni, a w miejscach gdzie występują zaspy
śnieżne, odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszcza się występowanie po
ustaniu opadów śniegu:
– luźnego śniegu do 16 godz.,
– zajeżdżonego śniegu,
– naboju śnieżnego,
– zasp i przerw w komunikacji do 24 godz.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:
– skrzyżowanie z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
– skrzyżowanie z PKP,
– odcinki o pochyleniu > 4%
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi do 8 godz.,
– występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska.
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VI STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Odśnieżanie prowadzi się interwencyjnie w zależności od potrzeb. Dopuszcza się wystąpienie po usta-
niu opadów śniegu:
– luźnego śniegu,
– zajeżdżonego śniegu,
– naboju śnieżnego,
– zasp do 48 godz. + przerwy w ruchu.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Prowadzi się zwalczanie śliskości w miejscach decydujących o możliwości ruchu. W miejscach tych
dopuszcza się wystąpienie wszystkich rodzajów śliskości do 24 godz. po ustaniu zjawiska.
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Zaoegzwir wr 3 do porozumiewia
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1662

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08

zawarte w dniu 5 stycznia 2009 roku we Wrocławiu pomiędzy:

Zarzedge drsg powiatowngh – Zarzedem Powiatu Wrogoawsriego

Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław, w imieniu
którego działają:

1. Awdrzer Wesir – Starosta
2. Ireweusz Sooma – Wicestarosta

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Maogorzatn Dreiseitel-Cieilir,
zwanym dalej „Przerazuregnm”

a
Zarzedga drsg gmiwwngh – Wsrtem Gmiwn Kobierznge
z siedzibą w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Prodeus,
zwanym dalej „Prznrmuregnm”

w sprawie zimowego utrznmawia drsg powiatowngh wa terewie gmiwn
Kobierznge

Na podstawie: uchwały nr XIII/1R4/08 Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia R września 2008 r., uchwały nr XXV/R0R/08 Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 11 września 2008 r. oraz art. 1R pkt 6 lit a) ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) strony
ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący zobowiązuje się zorganizować zi-
mowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Kobierzyce, których wykaz stanowi za-
łącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Sezon zimowego utrzymania dróg trwa od 1
listopada do 15 kwietnia następnego roku.

§ 2

Realizacja zobowiązania określonego w § 1 odby-
wała się będzie zgodnie ze standardami zimowego
utrzymania dróg, określonymi w załączniku nr 2 i w
załączniku nr R dla poszczególnych odcinków dróg.

§ R

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązku wynikającego z § 1 i § 2
Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za po-
wstałe szkody użytkowników dróg do pełnej ich
wysokości.

2. Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunię-
cia stwierdzonych nieprawidłowości zimowego
utrzymania dróg na koszt Przyjmującego.

R. Przekazującemu przysługuje prawo odstąpienia
od porozumienia pomiędzy sezonami, w terminie
R0 dni od stwierdzenia niewykonania lub niena-
leżytego wykonania obowiązków wynikających
z porozumienia, potwierdzonego protokolarnie.

4. Odstąpienie od porozumienia powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-

kiego oświadczenia i powinno zawierać uzasad-
nienie.

§ 4

1. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Prze-
kazujący zobowiązuje się przekazywać w formie
dotacji w wysokości:
a) 78.000,00 zo brutto (słownie: siedemdziesiąt

osiem tysięcy złotych, 00/100 groszy) w se-
zonie 2008/2009.

b) 78.000,00 zo brutto (słownie: siedemdziesiąt
osiem tysięcy złotych, 00/100 groszy) po-
większoną o wskaźnik inflacji ogłaszany w
komunikacie Prezesa GUS w kolejnych sezo-
nach.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, Przekazujący
przekaże w formie przelewu na rachunek wska-
zany przez Przyjmującego, do dnia R1 stycznia
każdego roku obowiązywania porozumienia.

R. Rozliczenie przekazanych środków nastąpi do
dnia R1 maja każdego roku na podstawie:
a) kserokopii opisanych faktur, jeżeli roboty były

zlecane podmiotowi zewnętrznemu,
b) kalkulacji własnej (wg zatwierdzonych przez

Przekazującego cen jednostkowych), jeżeli
roboty były wykonywane własnymi środkami.

4. Opis dokumentów wymienionych w ust. R po-
winien zawierać: numer porozumienia, nazwę
zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę „wykorzy-
stano zgodnie z przeznaczeniem".
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5. W przypadku niewykorzystania środków finan-
sowych lub wykorzystania niezgodnie z niniej-
szym porozumieniem Gmina zobowiązuje się do
zwrotu kwoty niewykorzystanej prawidłowo
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia przekazania dotacji.

6. Każdorazowe ustalenie wysokości kwoty okre-
ślonej w ust. 1 pkt b) zostanie dokonane w for-
mie aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 5

Przekazujący ma prawo przeprowadzić kontrolę w
zakresie prawidłowego wykonania zadań dotyczą-
cych zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

§ 7

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze
stron za miesięcznym wypowiedzeniem, złożonym
do dnia R0 czerwca danego roku obowiązywania
porozumienia.

§ 8

Zmiana postanowień zawartego porozumienia może
nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

GMINA KOBIERZWCE POWIAT WROCŁAWSKI

WÓJT STAROSTA

RYSZARD PACHOLIK ANDRZEJ WĄSIK

SKARBNIK WICESTAROSTA

MARIA PRODEUS IRENEUSZ SŁOMA

SKARBNIK

MAŁGORZATA DREISEITEL-CIESLIK
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  9266  – Poz. 1662

Zaoegzwir wr 2 do porozumiewia

Opis stawdardsw Z.U.D.

Wyróżnia się następujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

III STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
– występowanie luźnego śniegu do 6 godz.,
– zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych do 6 godz.

od ustania opadów śniegu,
– możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:
– skrzyżowanie z drogami,
– skrzyżowanie z PKP,
– odcinki o pochyleniu > 4%,
– przystanki autobusowe,
– inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych. W miejscach ustalonych do

posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi, szronu, lodowicy do 5 godz.,
– śliskości pośniegowej do 6 godz.

IV STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
– zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych,
– wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu,
– przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w miejscach decydujących o możliwości ruchu tam gdzie występowa-
nie śliskości zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów. Do takich miejsc zakwalifikowano:
– miejsca o pochyleniu podłużnym > 4%,
– skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
– skrzyżowania z PKP.
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi i lodowicy do 8 godz.,
– śliskości pośniegowej do 10 godz.

V STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Odśnieżanie odbywać się będzie na całej szerokości jezdni, a w miejscach gdzie występują zaspy
śnieżne, odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszcza się występowanie po
ustaniu opadów śniegu:
– luźnego śniegu do 16 godz.,
– zajeżdżonego śniegu,
– naboju śnieżnego,
– zasp i przerw w komunikacji do 24 godz.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:
– skrzyżowanie z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
– skrzyżowanie z PKP,
– odcinki o pochyleniu > 4%
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi do 8 godz.,
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– występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska.

VI STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Odśnieżanie prowadzi się interwencyjnie w zależności od potrzeb. Dopuszcza się wystąpienie po usta-
niu opadów śniegu:
– luźnego śniegu,
– zajeżdżonego śniegu,
– naboju śnieżnego,
– zasp do 48 godz. + przerwy w ruchu.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Prowadzi się zwalczanie śliskości w miejscach decydujących o możliwości ruchu. W miejscach tych
dopuszcza się wystąpienie wszystkich rodzajów śliskości do 24 godz. po ustaniu zjawiska.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  9268  – Poz. 1662

Zaoegzwir wr 3 do porozumiewia
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POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/23/08

zawarte w dniu R0 grudnia 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy:

Powiatem wrogoawsrim, reprezewtowawnm przez Zarzed Powiatu
wrogoawsriego

Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław, w imieniu
którego działają:

1. Awdrzer Wesir – Starosta
2. Ireweusz Sooma – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Maogorzatn Dreiseitel-Cieilir,
zwanym dalej „Przerazuregnm”

a
Gmiwe Sobstra z siedzibą władz w Sobótce, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka,
w imieniu której działają:
1. Zewow Gali – Burmistrz Miasta i Gmiwn Sobstra
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eugewii Pawoowsrier
zwanym dalej „Prznrmuregnm”

w sprawie zimowego utrznmawia drsg powiatowngh wa terewie gmiwn
Sobstra

Na podstawie uchwały nr XIII/1R5/08 Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia R września 2008 r., uchwały nr XXVII/21R/08 Rady Miejskiej
w Sobótce z dnia 12 listopada 2008 r. oraz art. 1R pkt 6 lit a) ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) strony
ustalają co następuje:

§ 1

1. Przyjmujący zobowiązuje się zorganizować, w
sezonie zimowym 2008/2009, zimowe utrzy-
manie dróg powiatowych na terenie Gminy So-
bótka, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego porozumienia.

2. Sezon zimowego utrzymania dróg trwa od 1
listopada 2008 r. do 15 kwietnia 2009 r.

§ 2

Realizacja zobowiązania określonego w § 1 odby-
wała się będzie zgodnie ze standardami zimowego
utrzymania dróg, określonymi w załączniku nr 2,
dla poszczególnych odcinków dróg.

§ R

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązku wynikającego z § 1 i § 2,
Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za po-
wstałe szkody użytkowników dróg do pełnej ich
wysokości.

2. Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunię-
cia stwierdzonych nieprawidłowości zimowego
utrzymania dróg na koszt Przyjmującego.

R. Przekazującemu przysługuje prawo odstąpienia
od porozumienia w terminie R0 dni od stwier-
dzenia niewykonania lub nienależytego wykona-
nia obowiązków wynikających z porozumienia,
potwierdzonego protokolarnie.

4. Odstąpienie od porozumienia powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-
kiego oświadczenia i powinno zawierać uzasad-
nienie.

§ 4

1. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych okre-
ślonych w § 1, w sezonie zimowym
2008/2009, Przekazujący zobowiązuje się prze-
kazać kwotę w wysokości 77.000 zł brutto
(słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
w następujących terminach i wysokościach:
– za rok 2008 do R1.12.2008 r. w wysokości

R0800 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy
osiemset złotych)

– za rok 2009 do R1.01.2009 r.  w wysokości
46.200 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć
tysięcy dwieście złotych)

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, Przekazujący
przekaże w formie przelewów na rachunek
wskazany przez Przyjmującego.

R. Rozliczenie przekazanych środków nastąpi do
dnia R1 maja 2009 r. na podstawie:
a) kserokopii opisanych faktur, jeżeli roboty były

zlecane podmiotowi zewnętrznemu,
b) kalkulacji własnej (wg. zatwierdzonych przez

Przekazującego cen jednostkowych), jeżeli
roboty były wykonywane własnymi siłami.
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4. Opis dokumentów wymienionych w ust. R po-
winien zawierać: numer porozumienia, nazwę
zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę „wykorzy-
stano zgodnie z przeznaczeniem".

5. W przypadku wykorzystania środków finanso-
wych niezgodnie z niniejszym porozumieniem
Gmina zobowiązuje się do zwrotu kwoty niewy-
korzystanej prawidłowo wraz z odsetkami usta-
wowymi naliczonymi od dnia przekazania dota-
cji.

§ 5

Przekazujący ma prawo przeprowadzić kontrolę w
zakresie prawidłowego wykonania zadań dotyczą-
cych zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 6

Porozumienie obowiązuje w sezonie zimowym
2008/2009.

§ 7

Zmiana postanowień zawartego porozumienia może
nastąpić za zgoda stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 listopada
2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

GMINA SOBÓTKA POWIAT WROCŁAWSKI

BURMISTRZ STAROSTA

ZENON GALI ANDRZEJ WĄSIK

SKARBNIK WICESTAROSTA

EUGENIA PAWŁOWSKA IRENEUSZ SŁOMA

SKARBNIK

MAŁGORZATA DREISEITEL-CIEŚLIK
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Zaoegzwir wr 1 do porozumiewia
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Zaoegzwir wr 2 do porozumiewia
Opis stawdardsw Z.U.D.

Wyróżnia się następujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

III STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
– występowanie luźnego śniegu do 6 godz.,
– zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych do 6 godz.

od ustania opadów śniegu,
– możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:
– skrzyżowanie z drogami,
– skrzyżowanie z PKP,
– odcinki o pochyleniu > 4%,
– przystanki autobusowe,
– inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych. W miejscach ustalonych do

posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi, szronu, lodowicy do 5 godz.,
– śliskości pośniegowej do 6 godz.

IV STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
– zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych,
– wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu,
– przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w miejscach decydujących o możliwości ruchu tam gdzie występowa-
nie śliskości zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów. Do takich miejsc zakwalifikowano:
– miejsca o pochyleniu podłużnym > 4%,
– skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
– skrzyżowania z PKP.
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi i lodowicy do 8 godz.,
– śliskości pośniegowej do 10 godz.

V STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Odśnieżanie odbywać się będzie na całej szerokości jezdni, a w miejscach gdzie występują zaspy
śnieżne odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszcza się występowanie po
ustaniu opadów śniegu:
– luźnego śniegu do 16 godz.,
– zajeżdżonego śniegu,
– naboju śnieżnego,
– zasp i przerw w komunikacji do 24 godz.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych i materiałów uszorstniają-
cych lub tylko uszorstniających w takich miejscach jak:
– skrzyżowanie z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
– skrzyżowanie z PKP,
– odcinki o pochyleniu > 4%
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
– gołoledzi do 8 godz.,
– występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 75 –  927R  – Poz. 166R

VI STANDARD

1. ODŚNIE ANIE
Odśnieżanie prowadzi się interwencyjnie w zależności od potrzeb. Dopuszcza się wystąpienie po usta-
niu opadów śniegu:
– luźnego śniegu,
– zajeżdżonego śniegu,
– naboju śnieżnego,
– zasp do 48 godz. + przerwy w ruchu.

2. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
Prowadzi się zwalczanie śliskości w miejscach decydujących o możliwości ruchu. W miejscach tych
dopuszcza się wystąpienie wszystkich rodzajów śliskości do 24 godz. po ustaniu zjawiska.
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Zaoegzwir wr 3 do porozumiewia
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1664

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie podawia do publigzwer wiadomoigi iwformagri o zmiawagh
                           w sroadzie Radn Miersrier w Miligzu

Na podstawie art. 182 i 18R ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst
jednolity Dz. U. z 200R r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Komisarz
Wyborczy we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej, iż:

Rada Miersra w Miligzu uchwałą nr XXXII/1 82/09 z dnia 19 lutego 2009 r. stwierdziła wygaśnięcie w
okręgu wyborczym nr 2 mandatu radnego Tadeusza Mighaoa Hupaon z listy nr 21 – KW FORUM
SAMORZZDOWE ZIEMI MILICKIEJ.

Na jego miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr XXXIII/1 85/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. wstąpił Wie-
soaw Cerazn – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

KOMISARZ WWBORCZW
WE WROCŁAWIU

WACŁAWA MACIŃSKA

1665

INFORMACJA STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia R1 marca 2009 r.

w sprawie moderwizagri operatu ewidewgri gruwtsw i budnwrsw miasta
                                                Bolesoawieg

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego moder-
nizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w
dniach od 15 stycznia 2009 r. do 5 lutego 2009 r. do wglądu osób zainteresowanych, dotyczący uzupeł-
nienia komputerowych baz danych o rejestry i kartoteki budynków i lokali dla nieruchomości położonych
na obszarze miasta Bolesławiec – staje się z dniem 6 lutego 2009 r. operatem ewidencji gruntów i budyn-
ków.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) każdy, czyjego interesu prawnego do-
tyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym,
może w terminie R0 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.
Zarzuty należy zgłaszać do Starosty Bolesławieckiego na adres Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, pl.
Marsz. J. Piłsudskiego 2, 59–700 Bolesławiec.

STAROSTA

CEZARY ADAM PRZYBYLSKI
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1666

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
W SPRAWIE ZMIANY KONCESJI DLA ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI
WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

W dniu 17 kwietnia 2009 r. decyzją Prezesa URE Nr PCC/611-ZTO-A/1276/W/OWR/2009/DB dokonano
zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla Zespołu Elek-
trociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA z siedzibą we Wrocławiu, polegającej na zmianie zakresu i
przedmiotu działalności.

Uzasadnienie

W dniu 6 kwietnia 2009 r. wpłynęło pismo przedsiębiorcy znak DH/HT/2R85/2009, w którym przedsię-
biorca wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności z uwagi na rozszerzenie terenu działalności.
Zmiany koncesji dokonano na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. R0 ust. 1 i
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami), ponieważ przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes społeczny lub słuszny interes strony.

ZASTĘPCA DYREKTORA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO

 ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETWKI

z siedzibą we Wrocławiu

Miąisa Garlis

1667

Zestawiewie dawngh dotngzegngh gznwszsw warmu lorali mieszralwngh wiewależegngh do publigzwego
zasobu mieszrawiowego ,pooożowngh wa obszarze Gmiwn Gsra.

Na podstawie art.4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr R1,poz. 266 z późn. zm.) oraz §
R rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położo-
nych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 187R).
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ZASTĘPCA BURMISTRZA

PIOTR WOŁOWICZ



–  9279  –



–  9280  –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/R40-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka R, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-R00 Wałbrzych, ul. Słowackiego 2Ra–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzę-

du, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/R40-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu
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