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2037 

UCHWAŁA RADY POWIATU W GÓRZE  

NR XXIX/133/09 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-

łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, moty-

wacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypła-

cania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania  

                                            i wypłacania 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), 

art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu w Górze uchwala, 

co następuje: 
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§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-

cyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych  składników wynagro-

dzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegó-

łowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a 

także wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-

kaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyzna-

wania i wypłacania. 

R O Z D Z I A Ł   I 

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświa-

towych prowadzonych przez Powiat Górowski.  

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczegól-

nych stopni awansu zawodowego: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: 

a) za wysługę lat,  

b) motywacyjnego,  

c) funkcyjnego,  

d) za warunki pracy, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodze-

nia za godziny ponadwymiarowe oraz za go-

dziny doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i in-

nych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy. 

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe za-

sady jego przyznawania i wypłacania. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego okre-

ślenia jest mowa o: 

1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin 

określający wysokość oraz szczególne warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wy-

sługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-

runki pracy, za niektóre inne składniki wyna-

grodzenia, zasady wynagradzania za godziny 

ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość oraz szczegóło-

we zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego, 

2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-

uczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

z późn. zm.), 

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagradzania za pracę w 

dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 

ze zm.), 

4) organie prowadzącym szkołę, placówkę oświa-

tową – rozumie się przez to Powiat Górowski, 

5) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub 

placówkę, dla której organem prowadzącym 

jest Powiat Górowski, 

6) dyrektorze  lub wicedyrektorze – należy rozu-

mieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki or-

ganizacyjnej samorządu terytorialnego, o której 

mowa w § 2 ust. 1 regulaminu,  

7) nauczycielach bez bliższego określenia – rozu-

mie się przez to nauczycieli, o których mowa 

w § 2 ust. 1 Regulaminu,  

8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć 

okres  pracy  szkoły, placówki  oświatowej od 

1 września danego roku do 31 sierpnia roku 

następnego, 

9) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 

lub grupę, 

10) uczniu – rozumie się przez to także wycho-

wanka, słuchacza lub osoby korzystające  

z usług placówek oświatowych, 

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa § 1 

ust. 1 rozporządzenia. 

R O Z D Z I A Ł   II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 4 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 

w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 

ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządze-

nia i na warunkach określonych w § 5 regulaminu. 

§ 5 

1. Dodatek przyznany jest zgodnie z art. 39 ust. 1 

ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 

wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w 

formach o jakich mowa w § 29, określa: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi – Starosta Górowski. 

R O Z D Z I A Ł   III 

DODATEK  MOTYWACYJNY 

§ 6 

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny 

na warunkach ogólnych określonych w § 6  rozpo-

rządzenia  oraz wysokości  i na  warunkach, i zasa-

dach określonych  w  §§ 7–10 regulaminu. 

§ 7 

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywa-

cyjnego po przepracowaniu w szkołach prowa-

dzonych przez Powiat Górowski jednego całego 

poprzedniego roku szkolnego.  

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest:  

1. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a 

w szczególności: 
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a) osiąganie w pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej pełnej realizacji programu nauczania 

oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji 

treści programowych z innymi przedmiotami, 

a także uzyskiwanie przez uczniów, z 

uwzględnieniem ich możliwości oraz warun-

ków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć 

dydaktycznych i wychowawczych potwier-

dzonych wynikami albo sukcesami w konkur-

sach przedmiotowych i artystycznych, zawo-

dach sportowych, olimpiadach itp., 

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania 

oraz porównywanie efektywności stosowa-

nych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych 

w zajęciach dydaktycznych i wychowaw-

czych, 

d) prowadzenie  lekcji otwartych w ramach prac 

zespołu przedmiotowego lub z własnej inicja-

tywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we współpracy z ich  

rodzicami, 

f) pełne rozpoznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących 

szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na celu 

zapobieganie i zwalczanie przejawów patolo-

gii społecznej. 

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 

powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-

datkowym zadaniem  lub zajęciem, a w szcze-

gólności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do 

przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych − 

udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz  

różnych formach doskonalenia zawodowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicz-

nego, 

d) opracowywanie publikacji naukowych zwią-

zanych z warsztatem pracy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy 

dydaktycznej, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-

nej i pedagogicznej, 

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-

leceń służbowych, 

i) przestrzeganie dyscypliny pracy. 

3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy z 

ostatnich 5 lat pracy lub pozytywnej oceny do-

robku zawodowego uzyskanej nie później niż rok 

przed przyznaniem dodatku. 

4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o 

których mowa w art. 42 ust. 2  pkt 2 i 3 Karty 

Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpia-

dach, zawodach sportowych i innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi  dzia-

łającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 

innych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 

statutowych szkoły, 

f) praca w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 

powołanej w szkole w celu przeprowadzenia 

egzaminu maturalnego i z egzaminu potwier-

dzającego kwalifikacje zawodowe. 

§ 8 

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 7  

w ust. 2, jest spełnienie następujących kryteriów: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły, w tym: opracowanie arkusza organiza-

cyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, 

sprzęt, organizowanie działalności administra-

cyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapew-

nienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpo-

wiednich warunków bhp i ppoż., 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego 

szkoły, w tym również pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych, 

3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie prze-

glądów technicznych, prace konserwacyjno-

remontowe, czystość i estetyka szkoły, 

4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrud-

nianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt 

osobowych pracowników, dysponowanie fundu-

szem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy, 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: 

realizacja programów nauczania, ocena pracy 

nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczy-

nającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do in-

nowacji i eksperymentów, motywowanie do do-

skonalenia zawodowego, realizacja zaleceń  

i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

6) współdziałanie z organem prowadzącym w za-

kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-

wawczych  oraz realizacja zaleceń i wniosków  

organu prowadzącego, 

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słu-

żącej realizacji statutowych zadań przez podle-

głych pracowników, 

8) współpraca z organami szkoły, 

9) pozostałe obowiązki: 

a) przestrzeganie regulaminu pracy, 

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu 

problemów, 

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania 

zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, 

wycieczki, samodzielne wykonywanie pomo-

cy dydaktycznych). 

§ 9 

1. Stawka dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 

może wynosić od 5% (minimalna) do 25% 

(maksymalna) stawki bazowej, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

2. Stawką bazową do obliczenia dodatku motywa-

cyjnego jest minimalna stawka wynagrodzenia 
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zasadniczego nauczyciela stażysty, w pierwszej 

kategorii zaszeregowania. 

3. Ustala się łączną pulę środków finansowych 

przeznaczonych na wypłatę dodatków motywa-

cyjnych w poszczególnych szkołach w wysoko-

ści 4,5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia 

zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w 

danej szkole.  

4. Środki, o których mowa w ust. 3, zostają 

zmniejszone, do 15% z przeznaczeniem na do-

datek motywacyjny dla dyrektorów szkół.  

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuż-

szy niż jeden rok szkolny.  

6. Do decyzji o przyznaniu dodatku motywacyjnego 

załącza się szczegółowe uzasadnienie. 

§ 10 

1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mo-

wa w § 29, ustala:  

1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określo-

nymi w § 7 ust. 2  dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi 

w § 7 ust. 2 i § 8  Starosta Górowski. 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szko-

le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 

szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły, w której uzupełnia etat. 

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 

szkole, zgodnie z art.18 Karty Nauczyciela  do-

datek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do 

której nauczyciel został przeniesiony, po zasię-

gnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.  

4. Nauczycielom doradcom metodycznym przyzna-

je dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z 

dyrektorem Powiatowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Peda-

gogicznego w Górze. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 11 

Dodatek funkcyjny przyznaje się nauczycielom wy-

mienionym w § 5 rozporządzenia. 

§ 12 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 

ustala Starosta Górowski w granicach stawek 

określonych tabelą (zał. nr 1), uwzględniając 

wielkość szkoły (placówki), jej warunki organi-

zacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji 

kierowniczej, liczby stanowisk kierowniczych. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrek-

torów i nauczycieli na stanowiskach kierowni-

czych za wychowawstwo klasy, sprawowanie 

funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela 

konsultanta oraz dla opiekunów stażu ustala dy-

rektor szkoły (placówki) w granicach stawek 

określonych tabelą (zał. nr 1).  

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego 

dyrektorów i wicedyrektorów zespołów szkół, 

zespołów placówek bierze się pod uwagę łączną 

liczbę oddziałów. 

4. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierow-

nicze zgodnie ze statutem szkoły przysługuje 

tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie  zbiegu 

tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyj-

nych przysługuje dodatek wyższy. 

§ 13 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 

uprawniające do dodatku funkcyjnego na czas 

określony, traci prawo do dodatku z upływem 

tego okresu, a w razie wcześniejszego odwoła-

nia – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 

odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierw-

szego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Wicedyrektorowi szkoły, który zastępuje dyrek-

tora, przysługuje dodatek funkcyjny w stawce 

określonej dla dyrektora szkoły (placówki). 

§ 14 

Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w  

§ 29, ustala: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi szkoły – Starosta Górowski. 

R O Z D Z I A Ł   V 

DODATKI  ZA WARUNKI PRACY 

§ 15 

Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach 

lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje 

z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasa-

dach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 

i § 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w 

§ 16 i § 17 regulaminu. 

§ 16 

1. Nauczycielom i wychowawcom przysługują do-

datki za trudne warunki pracy: 

1) Nauczycielom szkół podstawowych prowa-

dzącym zajęcia w klasach łączonych przysłu-

guje dodatek w wysokości 15% stawki go-

dzinowej za każdą przepracowaną w tych 

klasach godzinę nauczania. 

2) Nauczycielom poradni psychologiczno-

pedagogicznych i poradni specjalistycznych 

dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia 

zasadniczego. 

3) Nauczyciele i wychowawcy szkół (klas) spe-

cjalnych oraz prowadzący indywidualne na-

uczanie dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego, nauczyciele prowa-

dzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z 

dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu 

głębokim dodatek w wysokości 20% wyna-

grodzenia zasadniczego. 

4) Wychowawcy specjalnych ośrodków szkol-

no-wychowawczych dodatek w wysokości 

25% wynagrodzenia  zasadniczego. 
5) Nauczyciele i wychowawcy prowadzący za-

jęcia grupowe i indywidualne, wynikające z 
realizacji diagnostycznych, terapeutycznych, 
doradczych i profilaktycznych z młodzieżą  
i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim, z zaburze-
niami zachowania, zagrożonymi niedostoso-
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waniem społecznym, uzależnieniem oraz ich 
rodzicami lub opiekunami w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych dodatek w wy-
sokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatki za trudne warunki pracy, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przysługują również 
odpowiednio: 
1) nauczycielom szkół, wychowawcom interna-

tów i świetlic niebędących specjalnymi, któ-
rzy prowadzą zajęcia w oddziałach lub gru-
pach specjalnych zorganizowanych w tych 
szkołach, internatach lub świetlicach, 

2) nauczycielom szkół niebędących specjalnymi, 
którzy prowadzą nauczanie indywidualne 
dzieci zakwalifikowanych do kształcenia spe-
cjalnego, 

3) dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, przy-
sługują w takiej części, w jakiej godziny pra-
cy w trudnych warunkach pozostają do obo-
wiązującego wymiaru godzin, 

4) dodatki za trudne warunki pracy przysługują 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z 
którą dodatek jest związany, oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu 
wypoczynkowego. 

3. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków za trudne warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do jednego wyższego do-
datku za trudne warunki pracy. 

§ 17 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
zgodnie z § 9 pkt 1, 2, 3 rozporządzenia w wy-
sokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust.1 przysługuje w 
takiej części, w jakiej godziny pracy w warun-
kach uciążliwych pozostają do obowiązującego 
wymiaru godzin.  

3. Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy 
nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskie-
go, stwierdzającego, że ze względu na stan cią-
ży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy 
dotychczasowej, dodatek za pracę w warunkach 
uciążliwych, o których mowa w ust. 1, przysłu-
guje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego 
w wysokości średniej miesięcznej dodatku  
z okresu 3 miesięcy przed przeniesieniem. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków. 

§ 18 

Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich 
mowa w § 29, ustala: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 
2) dyrektorowi szkoły – Starosta Górowski. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE  
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 19 

1. Nauczycielowi realizującemu powyżej tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-

czych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6  

Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w 

art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagro-

dzenie za godziny ponadwymiarowe. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

wypłaca się według stawki osobistego zaszere-

gowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku 

za warunki pracy.  

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi 

stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 

dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 

godzinie została zrealizowana w warunkach 

uprawniających do dodatku)  przez miesięczną 

liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-

czych, realizowanych w ramach godzin ponad-

wymiarowych  nauczyciela. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 

realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 

których mowa w ust. 3, uzyskuje się, mnożąc 

odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-

gleniem do pełnych godzin w ten  sposób, że 

czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-

mniej  0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w 

ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 

organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za go-

dziny ponadwymiarowe. 

§ 20 

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw 

stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 2, 3, 4 

regulaminu.  

§ 21 

1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w 

formach o jakich mowa w § 29 określa:    

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły,   

2) dla dyrektora – Starosta Górowski. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin do-

raźnych zastępstw, zrealizowanych w danym 

miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, 

ustala dyrektor szkoły. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 

zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Karta Nauczy-

ciela. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI ZA OSIĄGNIĘCIA  

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, 

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

§ 22 

1. Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania 

nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-

czej, w tym realizacji zadań związanych z za-

pewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć or-

ganizowanych przez szkołę oraz realizacji innych 

zadań statutowych szkoły, sposób podziału 

środków na nagrody organu prowadzącego i dy-
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rektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów 

do nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

2. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie 

Powiatu Górowskiego na dany rok budżetowy w 

wysokości 1% planowanego rocznego osobo-

wego funduszu wynagrodzeń nauczycieli za-

trudnionych w szkołach z przeznaczeniem na 

wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i 

dyrektorów szkół. 

3. Ustala się następujący podział specjalnego fun-

duszu nagród dla nauczycieli: 

1) 30% funduszu przeznacza się na nagrody or-

ganu prowadzącego i tworzy się go w Staro-

stwie Powiatowym w Górze, 

2) 70% funduszu przeznacza się na nagrody dy-

rektorów szkół i tworzy się go w budżecie 

szkół. 

4. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody 

organu prowadzącego nosi nazwę „Nagroda Sta-

rosty Górowskiego” i jest przyznawana przez 

Starostę Górowskiego.  

5. Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody 

dyrektorów szkół nosi nazwę „Nagroda Dyrekto-

ra Szkoły” i jest przyznawana przez dyrektora 

szkoły. 

6. Nagrody dla nauczycieli określone w § 22 pkt 4 

i 5 są przyznawane w terminie do dnia 14 paź-

dziernika każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach może być przyznana w innym terminie. 

7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 

otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 

w teczce akt osobowych. 

§ 23 

1. „Nagroda Starosty Górowskiego” przyznawana 

jest dla dyrektorów szkół oraz dla szczególnie 

wyróżniających się nauczycieli na wniosek: 

a) Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wro-

cławiu, 

b) Zarządu Powiatu w Górze, 

c) Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnio-

nych w szkole, 

d) Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Górze dla nauczycieli do-

radców metodycznych, 

e) z inicjatywy Starosty Górowskiego  

z uwzględnieniem kryteriów w § 24. 

2. „Nagroda Dyrektora Szkoły” przyznawana jest 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkole na wnio-

sek: 

a) Rady Szkoły, 

b) Rady Rodziców, 

c) Rady Pedagogicznej, 

d) Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Górze dla nauczycieli do-

radców metodycznych, 

e) Wicedyrektora Szkoły, 

f) Zarządu Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej, 

g) z inicjatywy Dyrektora Szkoły z uwzględnie-

niem kryteriów w § 24. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 23 w pkt 1 

lit. a–d i pkt 2 lit. a–f, określa załącznik nr 2 do 

uchwały. 

4. Wnioski o nagrody, o których jest mowa w § 22 

pkt. 4 i 5, należy składać do właściwego organu 

w terminie do 30 września każdego roku. 

5. W przypadkach, o których mowa w § 23 w 

pkt.1 lit. e i pkt 2 lit. g, załącza się uzasadnienie 

przyznania nagrody, które jest przechowywane 

w dokumentacji organu przyznającego nagrodę. 

§ 24 

1. Nagrody, o których mowa w § 22 pkt 4, mogą 

być przyznane nauczycielowi, któremu powie-

rzono stanowisko dyrektora szkoły, który prze-

pracował na tym stanowisku co najmniej rok 

oraz spełnia następujące kryteria: 

1) bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizuje 

politykę oświatową określoną przez organ 

prowadzący, 

2) prawidłowo dysponuje środkami określonymi 

w planie finansowym szkoły oraz pozyskuje 

środki pozabudżetowe, 

3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

uczniów, a uczniowie szkoły osiągają znaczą-

ce wyniki w olimpiadach, konkursach, zawo-

dach, przeglądach i festiwalach, 

4) prawidłowo realizuje zadania kierownika za-

kładu pracy w zakresie zatrudniania kadry 

pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach oraz 

innych pracowników szkoły, 

5) prawidłowo organizuje i realizuje zadania wy-

nikające z zatwierdzonego przez organ pro-

wadzący arkusza organizacyjnego szkoły na 

dany rok szkolny, 

6) prowadzi w szkole działalność mającą na celu 

zapobieganie i zwalczanie przejawów patolo-

gii społecznej oraz tworzy system pomocy 

uczniom mającym trudności w nauce, 

7) inspiruje w szkole działania w zakresie 

współpracy szkoły ze środowiskiem lokal-

nym, pozyskując jednocześnie sponsorów i 

przyjaciół szkoły, 

8) osiąga znaczące wyniki w promocji szkoły, 

9) prawidłowo organizuje doskonalenie zawo-

dowe nauczycieli (w tym WDN) oraz tworzy 

system efektywnego nadzoru pedagogiczne-

go. 

2. Nagrody, o których mowa w § 22 pkt 4 i 5, 

mogą być przyznane nauczycielowi, który prze-

pracował w szkole co najmniej rok oraz spełnia 

odpowiednio co najmniej 3 z następujących kry-

teriów: 

1) w zakresie pracy dydaktycznej i wychowaw-

czej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach 

uczniów, przeprowadzanych przez okrę-

gowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w za-

kresie wdrażania nowatorskich metod na-

uczania i wychowania, opracowywania 

autorskich programów i publikacji, 

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w 

pracy z uczniami uzdolnionymi, potwier-
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dzone zakwalifikowaniem uczniów do 

udziału w zawodach II stopnia (okręgo-

wych) lub III stopnia (centralnych) ogólno-

polskich olimpiad przedmiotowych, zaję-

ciem przez uczniów (zespół uczniów) l–III 

miejsca w konkursach, zawodach, prze-

glądach i festiwalach powiatowych woje-

wódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-

cy z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uro-

czystości szkolne lub środowiskowe,  

f) prowadzi znaczącą działalność wycho-

wawczą w klasie, szkole lub placówce 

przez organizowanie wycieczek, udział 

uczniów w spektaklach teatralnych, kon-

certach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 

rekreacyjne i wypoczynkowe, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej  sytuacji 

materialnej lub życiowej, pochodzącym z 

rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-

bieganie i zwalczanie przejawów  patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży, w 

szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 

z jednostkami systemu ochrony zdrowia, 

Policją, organizacjami i stowarzyszeniami 

oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i 

usuwania przejawów patologii społecznej i 

niedostosowania społecznego dzieci i mło-

dzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły 

lub placówki, rozwija formy współdziałania 

szkoły lub placówki z rodzicami, 

e) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 

zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

f) podejmuje działania mające na celu za-

pewnienie bezpieczeństwa uczniom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polega-

jącej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących 

pracę w zawodzie nauczyciela, 

c) wzorowo realizuje zadania nauczyciela do-

radcy metodycznego lub konsultanta. 

3. Nauczyciele wymienieni w § 24 pkt 1 i 2 typo-

wani do nagrody muszą posiadać wyróżniającą 

ocenę pracy z okresu ostatnich 5 lat przed 

otrzymaniem nagrody lub z okresu ostatniego 

roku pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

§ 25 

1. Nagroda, o której mowa w § 22 pkt 4, nie może 

być niższa niż średnie wynagrodzenie nauczycie-

la stażysty. 

2. Nagroda, o której mowa w § 22 pkt 5, nie może 

być niższa niż 20% średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

INNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 

§ 26 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodat-

kowe za : 

1) analizę i ocenę prac  z języka polskiego w 

wysokości  80 zł miesięcznie, 

2) organizowanie i przygotowanie przez nauczy-

cieli praktycznej nauki zawodu stanowisk 

pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

zajęć praktycznych 200 zł miesięcznie. 

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 1 

przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia 

w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowa-

nia tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad 

obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponad-

wymiarowych przydzielonych w planie organiza-

cyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w 

stosunku proporcjonalnym do realizowanego 

przez  nauczyciela wymiaru godzin z języka pol-

skiego. Do wymiaru  godzin z języka polskiego 

wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych 

z tego przedmiotu. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze 

zniżki godzin, wynagrodzenie przewidziane w 

ust. 1 pkt 1 przysługuje wyłącznie w takim sto-

sunku, w jakim realizowany przez nich wymiar 

godzin z języka polskiego pozostaje do pełnego 

wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły. 

4. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania 

zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca, nauczyciel 

otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do 

przepracowanego okresu. W takim przypadku 

wysokość wynagrodzenia ustala się, dzieląc 

stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez 30  

i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przy-

padających w okresie przepracowanym.  

5. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje w pełnej wy-

sokości w przypadku, gdy nauczyciel jest za-

trudniony na stanowisku lub realizuje zajęcia, z 

którym związane jest wynagrodzenie, w pełnym 

wymiarze zajęć. Nauczycielom zatrudnionym w 

niepełnym wymiarze zajęć przysługuje wynagro-

dzenie w wysokości proporcjonalnej. Wynagro-

dzenie powyższe nie może przekroczyć 100% 

stawki określonej w ust. 1 pkt 2, bez względu 

na realizowany przez nauczyciela wymiar zajęć.  

§ 27 

Wynagrodzenie,  o którym mowa w § 26 ust. 1, w 

formach o jakich mowa w § 29 określa:    

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły,   

2) dla dyrektora – Starosta Górowski. 

R O Z D Z I A Ł   IX 

DODATEK  MIESZKANIOWY 

§ 28 

1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych  

w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązują-
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cego wymiaru zajęć w szkołach położonych na 

terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 

5 tys. mieszkańców przysługuje nauczycielski 

dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodat-

kiem”, w wysokości uzależnionej od liczby 

członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wy-

sokości: 

1) 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

pracowników, zwanego dalej „minimalnym 

wynagrodzeniem” – przy 1 osobie w rodzinie, 

2) 8% minimalnego wynagrodzenia – przy  

2 osobach w rodzinie,      

3) 10% minimalnego wynagrodzenia – przy  

3 osobach w rodzinie, 

4) 12% minimalnego wynagrodzenia – przy 4  

i więcej osobach w rodzinie. 

2. Do osób, o których mowa w ust.1, zalicza się 

nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-

cych: współmałżonka oraz dzieci, a także rodzi-

ców pozostających na jego wyłącznym utrzy-

maniu. 

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-

cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-

kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w 

wysokości określonej w ust. 1.      

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, 

który będzie im wypłacał dodatek. 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 

od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-

go lokalu mieszkalnego. 

5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-

ca następującego po miesiącu, w którym złożo-

no wniosek o jego przyznanie. 

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 

pracy, a także w okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 

3) 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 została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wypoczynkowego prze-

widzianego w odrębnych przepisach. 

7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 

(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-

uczycieli będących współmałżonkami. 

8. Nauczycielowi dodatek ustala dyrektor szkoły, a 

dyrektorowi szkoły – Starosta Górowski. 

9. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest mie-

sięcznie z dołu. 

R O Z D Z I A Ł   X 

PRZEPISY  KOŃCOWE 

§ 29 

1. Określa się następujące formy stwierdzenia na-

bycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycie-

lom świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 

pkt 1–3: 

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie 

stosunku pracy – jeżeli świadczenie przysłu-

guje od dnia nawiązania stosunku pracy, 

2) odrębnym dokumentem – jeżeli świadczenie 

przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie 

trwania stosunku pracy albo ulega zmianie 

jego wysokość, 

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie 

zasadnicze – jeżeli wraz ze zmianą wynagro-

dzenia zasadniczego ulega również zmianie 

wysokość świadczenia. 

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania 

lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich 

mowa w ust.1, można stosować łącznie do kilku 

świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustala-

nia lub przyznania albo stwierdzenia nabycia 

prawa. 

§ 30 

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę 

świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2, sta-

nowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli 

oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 3, 

naliczane są w planach finansowych poszcze-

gólnych szkół. 

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o 

których mowa w § 2, nie może przekroczyć 

kwoty przeznaczonej na te cele w planach fi-

nansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich 

zmiany.  

§ 31 

Nauczycielom, których miesięczne wynagrodzenie 

ustalone zgodnie z postanowieniami regulaminu 

byłoby niższe od ich dotychczasowych miesięcz-

nych wynagrodzeń, wypłacone zostanie stosowne 

wyrównanie. 

§ 32 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-

tu w Górze. 

§ 33 

Traci moc uchwała nr XXVI/119/08 Rady Powiatu  

w Górze z dnia 30 grudnia 2008 r. 

§ 34 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2009 roku. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Po-

wiatu w Górze nr XXIX/133/09 z dnia 

28 kwietnia 2009 r. (poz. 2037) 

 

 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

 

Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego 

miesięcznie w złotych 

1. Stanowiska kierownicze: 

1) dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej 

2) dyrektor centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego 

3) dyrektor powiatowego centrum doskonalenia nauczycieli  i po-

radnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

4) dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 

5) wicedyrektor 

6) kierownik warsztatu szkolnego 

7) kierownik internatu (w tym ośrodka szkolno-wychowawczego) 

8) kierownik szkolenia praktycznego, 

9) zastępca kierownika  warsztatu szkolnego 

10) kierownik filii biblioteki pedagogicznej 

 

1000–1500 

1000–1500 

 

1000–1500 

1000–1500 

500–800 

300–600 

300–600 

250–400 

150–350 

200–500 

 

2. Wychowawczy klas 85 

  3. Sprawowanie funkcji: 

1) doradcy metodycznego, 

2) nauczyciela konsultanta, 

3) opiekuna stażu: 

a)  nauczycieli stażystów 

b) nauczycieli kontraktowych 

 

 

450 

600 

 

60 

70 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Po-

wiatu w Górze nr XXIX/133/09 z dnia 

28 kwietnia 2009 r. (poz. 2037) 

 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11634  – Poz. 2037 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11635  – Poz. 2038 

2038 

UCHWAŁA RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO  

NR XXII/146/09 

z dnia 17 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywa-

cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki  

                                             wynagrodzenia 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze 

zm.), art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz Rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-

go oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 

poz. 181 z 2005 r. ze zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co nastę-

puje: 
 

 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzo-

nych przez Powiat Trzebnicki  dodatków za wysłu-

gę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych składników wynagro-

dzenia. 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia  ogólne 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin wynagrodzenia określa : 

1) wysokość oraz szczegółowe warunki przy-

znawania dodatków: 

a) za wysługę lat, 

b) motywacyjnego, 

c) funkcyjnego, 

d) za warunki pracy, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 

doraźnych zastępstw. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-

uczyciela (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 31 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 2005 r. ze zmianami), 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły i pla-

cówki oraz ich zespoły, w których zatrudnieni są 

nauczyciele, prowadzone przez Powiat Trzebnic-

ki, 

4) nauczycielu – należy prze to rozumieć nauczy-

cieli, wychowawców i innych pracowników na 

stanowiskach pedagogicznych, zatrudnionych  

w jednostkach organizacyjnych, określonych  

w pkt 3), 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrekto-

rów jednostek organizacyjnych, określonych  

w pkt 3). 

R o z d z i a ł   2 

Dodatek za wysługę lat 

§ 4 

Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrud-

nienia oraz innych okresów uprawniających do do-

datku za wysługę lat określają  przepisy Karty Na-

uczyciela oraz rozporządzenia. 

R o z d z i a ł   3 

Dodatek motywacyjny 

§ 5 

1. Nauczycielowi i dyrektorowi może być przyzna-

ny dodatek motywacyjny. 

2. Dodatek ma charakter uznaniowy i winien być 

zróżnicowany w zależności od stopnia spełniania 

warunków, o których mowa w ust. 3. 

3. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-

uczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela w zatrudniają-

cej go szkole, 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-
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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, którymi są w szczególności: 

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 

nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-

no-wychowawczych potwierdzanych wyni-

kami klasyfikacji lub promocji, efektami eg-

zaminów i sprawdzianów albo sukcesami w 

konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we współpracy  

z ich rodzicami oraz instytucjami działają-

cymi na terenie powiatu, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących 

szczególnej opieki, 

4) systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się do przydzielonych obowiązków, 

5) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

7) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 

lub innych urządzeń szkolnych, 

8) szczególne zaangażowanie w organizacji 

uroczystości i imprez szkolnych, 

9) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-

łającymi na terenie szkoły,  

10) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-

nie innych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowe-

go. 

4. Dyrektor szkoły może otrzymać dodatek moty-

wacyjny, jeśli: 

a) prawidłowo i racjonalnie wykorzystuje otrzy-

mane środki finansowe, 

b) dba o stan i rozwój bazy dydaktycznej szkoły, 

c) wykazuje kreatywność w kierunku podno-

szenia jakości procesu dydaktyczno-wycho-

wawczego placówki, 

d) zabiega o pozyskiwanie dodatkowych środ-

ków finansowych spoza budżetu powiatu, 

e) efektywnie współpracuje ze środowiskiem lo-

kalnym szkoły i samorządem terytorialnym. 

§ 6 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczo-

nych na dodatki motywacyjne wynosi 5% wy-

nagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z 

wykształceniem magistra z przygotowaniem pe-

dagogicznym w przeliczeniu na etaty kalkulacyj-

ne. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-

ciela lub dyrektora nie może być wyższa niż  

700 zł. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-

szy niż 6 miesięcy. 

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 

placówce przyznanie dodatku motywacyjnego 

może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesię-

cy zatrudnienia. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres 

jego przyznania, uwzględniając poziom spełnia-

nia warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 – 

4, dla dyrektora ustala Starosta, a w stosunku 

do nauczyciela – dyrektor. 

R o z d z i a ł   4 

Dodatek funkcyjny 

§ 8 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje: 

1) dyrektorom, wicedyrektorom lub osobie zaj-

mującej inne stanowisko kierownicze przewi-

dziane w statucie szkoły, 

2) wychowawcom  klasy, 

3) opiekunom stażu, 

w wysokości: 

a) dyrektor szkoły (placówki) 700–1800 zł 

b) wicedyrektor szkoły (placówki) 700–900 zł 

c) kierownik biblioteki pedagogicznej i kierow-

nik szkolenia praktycznego 500–700 zł 

d) wychowawca klasy 110–150 zł 

e) opiekun stażu 40–80 zł 

§ 9 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

lub wicedyrektora uzależniona jest od wielkości 

szkoły, liczby uczniów i oddziałów, liczby róż-

nych szkół w zespołach szkół, złożoności zadań 

wynikających z zajmowanego stanowiska, liczby 

stanowisk kierowniczych w szkole, liczby za-

trudnionych pracowników, zmianowości oraz 

warunków lokalowych, środowiskowych i spo-

łecznych, w jakich szkoła funkcjonuje. 

2. Dodatek funkcyjny przyznaje Starosta Powiatu 

dla dyrektora szkoły, a dyrektor dla pozostałych 

nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze 

oraz funkcje wychowawców  i opiekunów stażu. 

R o z d z i a ł   5 

Dodatek za warunki pracy 

§ 10 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczy-

cielom zatrudnionym w warunkach trudnych lub 

uciążliwych określonych w rozporządzeniu, bez 

względu na wymiar czasu pracy i rodzaj stosun-

ku pracy. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 

uzależniona jest od wymiaru czasu pracy reali-

zowanego w warunkach, o których mowa w 

ust. 1. 

§ 11 

1. Ustala się następujące kategorie dodatków za 

warunki pracy: 

a) kategoria I 

10% minimalnego wynagrodzenia zasadni-

czego nauczyciela stażysty z tytułem magi-

stra  z przygotowaniem pedagogicznym dla 
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nauczycieli poradni psychologiczno-pedago-

gicznych, 

b) kategoria II 

20% minimalnego wynagrodzenia zasadni-

czego nauczyciela (j.w) dla nauczycieli szkół 

specjalnych i przyszpitalnych, 

c) kategoria III  

25% minimalnego wynagrodzenia zasadni-

czego nauczyciela (j.w) w oddziałach, dla 

uczniów z autyzmem oraz oddziałach rewali-

dacyjno-wychowawczych dla uczniów upo-

śledzonych w stopniu głębokim, 

d) kategoria IV 

30% minimalnego wynagrodzenia zasadni-

czego nauczyciela (j.w)  dla wychowawców 

specjalnego ośrodka szkolno-wychowaw-

czego, w szkole przyszpitalnej i domu dziec-

ka. 

2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktycz-

ne w klasach łączonych, w szkołach podstawo-

wych przysługuje dodatek w wysokości 5% 

stawki godzinowej za każdą przepracowaną w 

tych klasach godzinę nauczania. 

3. Dodatki za trudne warunki pracy dla poszcze-

gólnych kategorii podwyższa się o 5% z tytułu 

pracy w warunkach uciążliwych. 

§ 12 

1. Dodatek za warunki pracy dla dyrektora przyzna-

je Starosta, a dla pozostałych uprawnionych dy-

rektor szkoły. 

§ 13 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-

ści, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warun-

kach cały obowiązujący wymiar zajęć oraz w 

przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze, realizuje w tych wa-

runkach obowiązujący go wymiar zajęć.  

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w odpo-

wiedniej części proporcjonalnie do wymiaru za-

trudnienia w tych warunkach. 

R o z d z i a ł   6 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 14 

1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-

niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 

uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 6% 

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8% 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 10% 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie –

12% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłasza-

nego przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, 

zalicza się: 

1) małżonka; 

2) dzieci (własne, małżonka, przysposobione lub 

przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej) wspólnie zamieszkujące z na-

uczycielem i pozostające na jego utrzymaniu 

do osiągnięcia pełnoletniości, a jeżeli kształcą 

się w szkole, to do ukończenia nauki, nie dłu-

żej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat 

życia, chyba że są całkowicie niezdolne do 

pracy lub niezdolne do samodzielnej egzy-

stencji; 

3) rodziców nauczyciela lub jego małżonka 

wspólnie zamieszkujących z nauczycielem  

i pozostającym na jego utrzymaniu, nieposia-

dających własnych źródeł utrzymania albo ze 

względu na całkowita niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

wymagających opieki. 

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będące-

go także nauczycielem, stale z nim zamieszkują-

cemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-

niowy, w wysokości określonej w ust. 1. Mał-

żonkowie wspólnie określają pracodawcę, który 

będzie im wypłacał ten dodatek. 

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 

się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-

uczycieli, o których mowa w ust. 3, na ich 

wspólny wniosek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nauczycie-

lowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Staro-

sta Powiatu Trzebnickiego. 

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, którym nauczyciel złożył wnio-

sek o jego  przyznanie. 

7.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługu-

je w okresie wykonywania pracy, a także o 

okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 

3) korzystania z urlopu wychowawczego 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest wypła-

cany z dołu. 

R o z d z i a ł   7 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw 

§ 15 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycie-

lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz-

nie 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 

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-

kiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzi-

nie zrealizowana została w warunkach uprawniają-
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cych do tego dodatku) przez miesięczna liczbę 

godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych realizo-

wanych w ramach godziny doraźnego zastęp-

stwa. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-

miaru zajęć nauczyciela oblicza się, mnożąc ty-

godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 

4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 

sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, 

a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-

dzinę. 

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w 

dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zreali-

zować z powodu: 

– zawieszenie zajęć  z powodu epidemii, mro-

zów lub innych przyczyn obiektywnych 

– doskonalenia i awansu zawodowego 

– wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę 

szkolną  

– dwoma dniami opieki nad dzieckiem 

– akcji krwiodawstwa 

– pracy w związkach zawodowych  

traktuje się jako godziny odbyte. 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-

tu Trzebnickiego. 

§ 17 

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. 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA 

RADY POWIATU 

 

RENATA CYBULSKA 

 

 

 

2039 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

NR XXXVII/166/09 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-

łowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,  

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  

     nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnów 

 Na podstawie art. 30 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.) Rada Miej-

ska Chojnowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Przyjmuje regulamin wynagradzania nauczycieli 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto 

Chojnów, określający wysokość stawek dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za 

wysługę lat oraz szczegółowe warunki przyznawa-

nia tych dodatków, szczegółowe warunki  oblicza-

nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw i 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawo-

dowymi. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Chojnowa.  

 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIX/93/08 Rady Miejskiej 

Chojnowa z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przy-

jęcia regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i in-

nych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto Chojnów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

JAN SKOWROŃSKI 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 

Chojnowa nr XXXVII/166/09 z dnia  

21 kwietnia 2009 r. (poz. 2039) 

 

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI 

 

 

R O Z D Z I A Ł I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-

kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 

181 z późn. zm.);  

2. „placówce” należy przez to rozumieć szkołę lub 

przedszkole;  

3. ”średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty” 

należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o któ-

rym mowa w art. 30 ust. 3 pkt. 1 Karty Na-

uczyciela; 

4. „dyrektorze” należy przez to rozumieć dyrektora 

szkoły lub przedszkola. 

§ 2 

1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyj-

muje się z rozporządzenia. 

2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania 

nauczycielom:  

1) dodatku za uciążliwość pracy;  

2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w po-

rze nocnej;  

3) nagród jubileuszowych;  

4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;  

5) zasiłku na zagospodarowanie;  

6) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy; 

7) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub 

rentę  

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczycie-

la i przepisy rozporządzenia.  

R O Z D Z I A Ł   II 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest:  

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 

nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-

no-wychowawczych potwierdzanych wyni-

kami klasyfikacji lub promocji, efektami eg-

zaminów i sprawdzianów albo sukcesami w 

konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;  

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we współpracy z 

ich rodzicami; 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na  rzecz uczniów potrzebujących 

szczególnej opieki;  

4) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 

szczególnie uzdolnionego;  

5) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patolo-

giom i uzależnieniom;  

6) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym 

związanej z powierzonym stanowiskiem kie-

rowniczym, dodatkowym zadaniem lub za-

jęciem;  

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działają-

cymi w placówce;  

8) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych;  

9) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-

nie innych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

nauczycieli;  

10) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobo-

wiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozasz-

kolnych;  

11) aktywny udział w realizowaniu innych za-

dań statutowych szkoły;  

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowo-

czesnych metod nauczania i wychowania 

we współpracy z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny oraz innymi instytu-

cjami wspomagającymi;  

13) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające 

ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pra-

cy; 

14) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw 

istotnie zwiększających udział i rolę pla-

cówki w środowisku lokalnym.  

§ 4 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-

ciela nie może przekroczyć 15% średniego wy-

nagrodzenia nauczyciela stażysty. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-

ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 

poziom spełniania warunków, o których mowa 

w § 3, ustala dyrektor placówki.  

3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczy-

ciel powiadamiany jest przez dyrektora placówki 

na piśmie.  

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrekto-

ra placówki nie może przekroczyć 15% średnie-

go wynagrodzenia nauczyciela stażysty.  

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrekto-

ra placówki oraz okres jego przyznania, 

uwzględniając poziom spełniania warunków,  

o których mowa w § 3, ustala Burmistrz Miasta. 
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6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas 

określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuż-

szy niż jeden rok szkolny. 

7. W przypadku zatrudnienia nauczyciela z innej 

placówki, dyrektor w ramach posiadanych środ-

ków może zachować ciągłość przyznanego na-

uczycielowi w poprzedniej placówce dodatku 

motywacyjnego.  

§ 5 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych 

w budżetach placówek na dodatki motywacyjne w 

przeliczeniu na jeden etat w odniesieniu do średnie-

go wynagrodzenia nauczyciela stażysty wynosi 

3%.  

R O Z D Z I A Ł   III 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 6 

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, któ-

rym powierzono stanowiska wymienione w § 5 

rozporządzenia.  

§ 7 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora lub wicedyrektora placówki oraz sta-

nowisko kierownika świetlicy szkolnej z doży-

wianiem, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-

sokości określonej w poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko 

Stawka dodatku funkcyjnego:  

miesięcznie % wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

dyrektor przedszkola  

dyrektor szkoły liczącej od 9 do 15 oddziałów 

dyrektor szkoły liczącej 16 i więcej oddziałów 

wicedyrektor szkoły liczącej od 9 do 15 oddziałów 

wicedyrektor szkoły liczącej 16 i więcej oddziałów  

kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem 

25−45 

25−60 

35−80 

20−45 

25−55 

10−35 

 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:  

1) nauczycielom: 

a) wychowawcom klas w wysokości nie 

mniej niż 100 zł miesięcznie, 

b) wychowawcom grup przedszkolnych w 

wysokości nie mniej niż 100 zł miesięcz-

nie, 

c) opiekunom stażu w wysokości nie mniej 

niż 50 zł miesięcznie, 

2) nauczycielom − doradcom metodycznym lub 

nauczycielom − konsultantom  w wysokości 

nie mniej niż 100 zł miesięcznie. 

§ 8 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierw-

szym dniem miesiąca następującego po miesią-

cu, w którym nastąpiło odwołanie z funkcji lub 

wygasł okres pełnienia funkcji.  

2. Jeśli odwołanie z funkcji nastąpiło z dniem 

pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł 

okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje 

od tego miesiąca.   

3. Prawo do  dodatku  funkcyjnego wygasa od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia  

stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub 

funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie 

tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesią-

ca − od tego dnia.  

§ 9 

Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-

ra placówki przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub 

nauczycielowi go zastępującemu od pierwszego 

dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

dwóch miesiącach nieobecności dyrektora placówki 

z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.  

§ 10 

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 

§ 7, uwzględniając wielkość placówki, liczbę od-

działów, złożoność zadań wynikających z zajmowa-

nego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych 

w placówce, ustala w  granicach określonego planu 

finansowego:  

1) dla dyrektora – Burmistrz Miasta;  

2) dla pozostałych stanowisk wymienionych w § 7 

− dyrektor placówki.  

R O Z D Z I A Ł   IV 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 11 

Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-

cy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych wa-

runkach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia.  

§ 12 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje  

z dniem podjęcia przez nauczyciela pracy w takich 

warunkach, a ustaje z końcem miesiąca, w którym 

nastąpiło zaprzestanie pracy w tych warunkach.  

§ 13 

Wysokość dodatku za warunki pracy uzależniona 

jest od:  

1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych 

przez nauczyciela prac lub zajęć;  

2) wymiaru czasu pracy realizowanego przez na-

uczyciela w warunkach, o których mowa w § 11.  
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§ 14 

1. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warun-

kach wynosi od 20%  do 30% średniego wy-

nagrodzenia nauczyciela stażysty. 

2. Wysokość dodatku za pracę w uciążliwych wa-

runkach wynosi od 10% do 20% średniego wy-

nagrodzenia nauczyciela stażysty. 

§ 15 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-

ści, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warun-

kach cały obowiązujący go wymiar zajęć.   

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się propor-

cjonalnie do ilości przepracowanego w warun-

kach, o których mowa w § 11, czasu pracy.  

§ 16 

Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla 

dyrektora Burmistrz Miasta, a dla nauczyciela dy-

rektor.  

R O Z D Z I A Ł   V 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 17 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w 

wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Na-

uczyciela.  

§ 18 

Okresy zatrudnienia uprawniające nauczyciela do 

dodatku za wysługę lat określone zostały w § 7 

rozporządzenia.  

R O Z D Z I A Ł    VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 

PONADWYMIAROWE i ZASTĘPSTW DORAŹNYCH 

§ 19 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki 

pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zreali-

zowana w warunkach uprawniających do dodat-

ku)  przez  miesięczną liczbę godzin obowiązko-

wego wymiaru zajęć, ustalonego dla  rodzaju za-

jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-

kuńczych realizowanych  w ramach godzin po-

nadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-

miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 

1, uzyskuje się, mnożąc tygodniowy obowiąz-

kowy 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.  

§ 20 

Wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraź-

nego ustalane jest jak wynagrodzenie za jedną go-

dzinę ponadwymiarową. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 

NAGRÓD 

§ 21 

Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 

nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanych 

corocznie środków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli, z czego:  

1) do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje 

20%  tych środków; 

2) do dyspozycji dyrektora placówki pozostaje 

80%  tych środków. 

§ 22 

Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym 

jest miasto Chojnów, reguluje odrębna uchwała 

Rady Miejskiej Chojnowa. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU  

PRACY 

§ 23 

Za analizę i ocenę prac z języka polskiego, począw-

szy od czwartej  klasy szkoły  podstawowej, przy-

sługuje nauczycielowi wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela, liczone proporcjonalnie do realizowanego  

przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskie-

go. 

R O Z D Z I A Ł   IX 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 24 

Wymienione w Regulaminie składniki wynagrodze-

nia wypłacane są w terminach ustalonych zgodnie z 

art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela. 

§ 25 

Wszelkie zmiany w Regulaminie winny być uzgad-

niane ze związkami zawodowymi. 

§ 26 

Uregulowania niniejszego regulaminu obowiązują do 

dnia 31 grudnia 2009 r.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU 

NR XXXI/261/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

z uczniami i wychowankami dla nauczycieli szkól i przedszkola  

                    niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) 

oraz art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 28 stycz-

nia 1982 r. − Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 

zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub  

wychowankami, nauczycielom zatrudnionym w 

pełnym wymiarze zajęć według następujących 

norm: 

 

Lp. Stanowisko – typ (rodzaj szkoły) 
Tygodniowa liczba obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć z uczniami 

1. nauczyciel pedagog prowadzący zajęcia w szkołach lub 

przedszkolu 
22 

2. nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia w szkole lub 

przedszkolu 
22 

3. nauczyciel doradca zawodowy w szkole 26 

4. nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 

szkole, prowadzący zajęcia w grupie mieszanej 5  

i 6-latków 

22 

 

 

§ 2 

Tracą moc: 

1. uchwała nr XXIV/287/04 Rady Miejskiej w Ląd-

ku-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 roku w spra-

wie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. uchwała nr LV/522/06 Rady Miejskiej w Lądku-

Zdroju z dnia 26 października 2006 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr XXIV/287/04 Rady 

Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 sierpnia 

2004 roku w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

tycznych nauczycieli szkół i placówek oświato-

wych niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela. 

3. uchwała nr X/66/07 Rady Miejskiej w Lądku-

Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV7 287/04 Rady Miej-

skiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 

roku w sprawie ustalenia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Na-

uczyciela. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Lądka-Zdroju. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania, 

z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r. 

 

 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

NR 233/XXX/09 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,  

Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  

poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172,  

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218) art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d  

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. 

Dz. U. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 

Dz. U. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,  

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,  

z 2008 r. Dz. U. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 1) i art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68,  

poz. 449) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół, 

2) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-

strza Gminy Miejskiej Nowa Ruda, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-

ciela zatrudnionego w przedszkolu, szkole pod-

stawowej, gimnazjum, zespole szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska No-

wa Ruda, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 

rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 

o której mowa w pkt 1, 

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 

lub grupę, 

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-

chowanka, 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w 

art. 42 Karty Nauczyciela, 

8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 

674, zm. Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 

poz. 1600, z 2007 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95,  

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 

1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Dz. U.  

Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 

1), 

9) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-

tu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wy-

sokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181,  

z 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293, z 2007 r.  

Dz. U. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Dz. U. Nr 42, 

poz. 257). 

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, 

uwzględniając przewidywaną strukturę zatrud-

nienia, przyjmuje się osoby zatrudnione w peł-

nym i niepełnym wymiarze godzin. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby 

osób zatrudnionych na pełny etat i etatów prze-

liczeniowych wynikających z zatrudnienia osób 

w niepełnym wymiarze zajęć. 

§ 2 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe 

warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 

1) dodatku motywacyjnego, 

2) dodatku za wysługę lat, 

3) dodatku funkcyjnego, 

4) dodatku za warunki pracy, 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, 

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 

7) innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy. 

II. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 

osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, a w szczególności: 
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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, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących 

szczególnej opieki, 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 

lub pozytywnej oceny dorobku zawodowe-

go, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się i wypełnianie przydzielonych obo-

wiązków, 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-

wodowych, 

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycznych 

oraz innych urządzeń szkolnych, 

9) rzetelne i terminowe prowadzenie dokumen-

tacji szkolnej i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  

z poleceń służbowych, w zakresie posiada-

nych kwalifikacji i uprawnień, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

12) zaangażowanie w realizację czynności i za-

dań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 

Karty Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych, 

b) udział w pracach komisji przedmioto-

wych i innych, 

c) opieka nad samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub in-

nych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodo-

wego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 

zadań statutowych szkoły. 

13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu ko-

lejnych stopni awansu zawodowego, 

14) znajomość prawa oświatowego w zakresie 

pełnionych obowiązków. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-

torów szkół decydują w szczególności następu-

jące kryteria: 

1) umiejętności 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 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; 

3) 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: 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 Szkoły 

lub Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

§ 4 

Środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek 

motywacyjny tworzy się: 

1. dla nauczycieli – w wysokości 4,5% planowa-

nych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 

danej szkole, 

2. dla dyrektorów – w wysokości 20% planowa-

nych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów w 

danej szkole. 

3. dysponentem środków ujętych w § 4 ust. 2 jest 

Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 

§ 5 

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-

ciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu  

o opracowane kryteria wymienione w § 3 w 

wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być 

przyznawany na czas określony nie krótszy niż  

3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11645  – Poz. 2041 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły 

przyznaje burmistrz, na czas określony nie krót-

szy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

w wysokości do 20% jego wynagrodzenia za-

sadniczego. 

§ 6 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szko-

le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 

szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

2. Nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły na 

podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela, doda-

tek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do któ-

rej nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnię-

ciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel 

był poprzednio zatrudniony. 

3. Dodatek motywacyjny wchodzi do podstawy 

wymiary wynagrodzenia za czas choroby i zasił-

ków z funduszu ubezpieczeń społecznych. 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,  

w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 7 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez na-

uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat 

określają przepisy art. 33 ust. 11, art. 39 ust. 3 

Karty Nauczyciela, oraz rozporządzenie. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego następującego po miesiącu, w 

którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 

lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli 

nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca. 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-

datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 

pierwszego dnia miesiąca. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycie-

lowi w pełnej wysokości także w okresie prze-

bywania nauczyciela na urlopie dla poratowania 

zdrowia oraz za okres, za który otrzymuje wy-

nagrodzenie, chyba że przepis szczególny sta-

nowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również 

za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel 

otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

4. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w okre-

sie przebywania w stanie nieczynnym. 

IV. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przy-

znaje burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozosta-

łych osób zajmujących inne stanowiska kierow-

nicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor 

szkoły. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły 

uzależniona jest od: 

1) warunków organizacyjnych, m.in.: 

a) liczby oddziałów, 

b) liczby budynków, w których funkcjonuje 

szkoła; 

2) efektywności 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, protokoły egzaminów, dzienniki 

lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami, 

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie 

szkoły. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje na czas określo-

ny. 

§ 9 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierowni-

cze ustanowione w statucie szkoły, przysługuje 

dodatek funkcyjny określony w poniżej podanej 

tabeli: 

 

 

 

 

Tabela dodatków funkcyjnych 

 

Lp. Typ szkół, stanowiska kierownicze 
Wysokość dodatku miesięcznie w złotych 

od do 

1. Przedszkola: 

a) dyrektor  

 

350 

 

1700 

2. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 

a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) 

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), 

 

 

400 

300 

 

2000 

1500 

3. Nauczyciel wychowawca: 

a) w szkole 

b) w przedszkolu 

 

100 

100 

4. Nauczyciel opiekun stażu 

a) nauczyciela stażysty 

b) nauczyciela kontraktowego 

 

45 

55 
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2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-

cielom, którym czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te 

obowiązki w zastępstwie. 

§ 10 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przy-

znaje burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozosta-

łych osób zajmujących inne stanowiska kierow-

nicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor 

szkoły. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 

okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okre-

sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze. 

§ 11 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, ustala się następujący 

tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych: 

1) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. 

dziennie liczącego: 

a) 2 oddziały 12 godzin 

b) 3 oddziały 10 godzin 

c) 4−5 oddziałów 8 godzin 

d) 6 i więcej oddziałów 6 godzin 

2) wicedyrektor przedszkola liczącego: 

a) 3−4 oddziały 12 godzin 

b) 5 i więcej oddziałów 10 godzin 

3) dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczą-

cej: 

a) do 8 oddziałów 8 godzin 

b) 9−16 oddziałów 5 godzin 

c) 17 i więcej oddziałów 3 godziny 

4) wicedyrektor szkoły (zespołu), o liczbie: 

a) 12−16 oddziałów 9 godzin 

b) 17 i więcej oddziałów 7 godzin. 

2. Burmistrz Miasta, w ramach posiadanych środ-

ków finansowych, w uzasadnionych przypad-

kach może zwolnić dyrektora od obowiązku re-

alizacji tygodniowego wymiary godzin zajęć 

określonych w ust. 1 lub ustalić inną niższą licz-

bę tygodniowego wymiaru godzin zajęć. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, Burmistrz Miasta może 

przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymia-

rze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, 

chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika 

potrzeba przydzielenia większej liczby godzin. 

4. Wymiar zajęć ustalony w ust.1 odnosi się rów-

nież do nauczycieli zajmujących stanowiska kie-

rownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 

powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje 

on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zlecono 

nauczycielowi zastępstwo. 

5. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wy-

miary wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków 

z funduszu ubezpieczeń społecznych. 

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w termi-

nie wypłaty wynagrodzenia. 

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 12 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 

nauczycielom za prowadzenie: 

1) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) 

przysposabiających do pracy zawodowej  

− w wysokości 5% wynagrodzenia zasadni-

czego, 

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w 

specjalnych przedszkolach (oddziałach), szko-

łach (klasach) specjalnych oraz indywidualne-

go nauczania dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego 

− w wysokości 10% wynagrodzenia zasad-

niczego, 

3) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z 

dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w 

stopniu głębokim 

− w wysokości 10% wynagrodzenia zasad-

niczego. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w 

okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 

dodatek jest związany, oraz w okresie niewyko-

nywania pracy, za który przysługuje wynagro-

dzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynko-

wego. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w 

ust. 1, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel 

realizuje w takich warunkach cały obowiązujący 

go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczy-

ciel, któremu powierzono stanowisko kierowni-

cze, realizuje w tych warunkach obowiązujący 

go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w pro-

porcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w 

trudnych warunkach tylko część obowiązujące-

go wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepeł-

nym wymiarze zajęć. 

§ 13 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 

nauczycielom za prowadzenie zajęć wymienio-

nych w § 12 ust. 1 pkt 1−3, prowadzonych  

z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień 

niepełnosprawności został określony w § 2 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryte-

riów oceny niepełnosprawności u osób w wieku 

do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uza-

sadnia konieczność sprawowania stałej opieki 

lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych  

z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u 

których wystąpiło naruszenie sprawności orga-

nizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.  

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 

1328), oraz z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 

w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co 

najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, 

wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełno-

sprawności u osób w wieku do 16 roku życia 
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oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Go-

spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 

lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełno-

sprawności i stopniu niepełnosprawności 

− w wysokości 5% stawki godzinowej za każdą 

efektywnie przepracowaną godzinę zajęć. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 

w okresie faktycznego wykonywania pracy,  

z którą dodatek jest związany, oraz w okresie 

niewykonywania pracy, za który przysługuje 

wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wy-

poczynkowego. 

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy, określony 

w ust. 1, wypłaca się w całości, jeżeli nauczy-

ciel realizuje w takich warunkach cały obowiązu-

jący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy na-

uczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-

rownicze, realizuje w tych warunkach obowiązu-

jący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w 

proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje 

w uciążliwych warunkach tylko część obowiązu-

jącego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w 

niepełnym wymiarze zajęć. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne  

i za uciążliwe warunki pracy, przysługuje na-

uczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu. 

§ 14 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za 

godziny faktycznie zrealizowane. 

2. Dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy 

wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasił-

ków z funduszu ubezpieczeń społecznych. 

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 

PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTĘPSTW 

§ 15 

1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwy-

miarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, 

na zasadach określonych w art. 35 Karty Na-

uczyciela. 

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się 

przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

powyżej tygodniowego obowiązkowego wymia-

ru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych lub opiekuńczych. 

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 

przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

której realizacja następuje w zastępstwie nie-

obecnego nauczyciela. 

4. Wysokość stawki wynagrodzenia za jedną go-

dzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego za-

stępstwa oblicza się, dzieląc minimalną stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, okre-

śloną w rozporządzeniu, łącznie z dodatkami za 

warunki pracy, jeśli praca w tej godzinie została 

zrealizowana w warunkach uprawniających do 

dodatku, przez miesięczną liczbę godzin będącą 

wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin ustalonego dla danego 

stanowiska zgodnie z art. 42 ust 3 i 7 Karty Na-

uczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych 

godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godz. 

pomija się, a co najmniej 0,5 godz. liczy się za 

pełną godzinę. 

5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe w tygodniu, w którym 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 pod-

stawę ustalenia liczby godzin ponadwymiaro-

wych przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin 

zajęć ustalony zgodnie z art. 42 ust. 3, 7 Karty 

Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 (lub 1/4, gdy 

nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień 

pracy) za każdy dzień, w którym nauczyciel nie 

odbywał zajęć z przyczyn określonych w niniej-

szym punkcie. Liczba godzin ponadwymiaro-

wych, za które przysługuje wynagrodzenie, nie 

może być wyższa niż liczba godzin ponadwymia-

rowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu 

organizacyjnym. Wynagrodzenie za godziny po-

nadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca 

się z dołu. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 wcho-

dzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za 

czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń 

społecznych. 

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 

NAGRÓD 

§ 16 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze spe-

cjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydak-

tyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty 

Nauczyciela. Nagroda może być przyznana na-

uczycielowi po przepracowaniu co najmniej  

1 roku. 

2. W budżetach szkół tworzy się specjalny fundusz 

nagród w wysokości 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeń osobowych, z czego: 

1) 70% środków funduszu pozostaje w dyspo-

zycji dyrektora, 

2) 30% środków funduszu każdej ze szkół prze-

znacza się na nagrody organu prowadzącego. 

3. Łącznym funduszem określonym w ust. 2 pkt 2 

dysponuje Burmistrz Miasta. 

§ 17 

Nagrody, o których mowa w § 16, są przyznawane 

w terminie do dnia 14 października każdego roku  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nagroda może być 

przyznana w innym terminie. 

§ 18 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu pro-

wadzącego występuje: 

1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli, 

2) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej 

– dla dyrektora szkoły, 

3) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla na-

uczyciela korzystającego z oddelegowania do 
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pracy związkowej może wystąpić właściwa 

organizacja związkowa. 

2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien 

być zaopiniowany przez radę pedagogiczną i or-

ganizację związkową oraz podpisany przez dy-

rektora szkoły. 

3. Wniosek o nagrodę dla dyrektora szkoły sporzą-

dza Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej 

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać 

następujące dane kandydata do nagrody: 

1) imię i nazwisko, 

2) datę urodzenia, 

3) informację o wykształceniu, stopniu awansu 

zawodowego, 

4) staż pracy pedagogicznej, 

5) nazwę szkoły, 

6) zajmowane stanowisko, 

7) otrzymane dotychczas nagrody, 

8) ocenę pracy pedagogicznej, 

9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić in-

formacje o dorobku zawodowym i osiągnię-

ciach w ostatnich latach, po otrzymaniu 

ostatniej nagrody. 

5. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Mia-

sta. 

§ 19 

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który 

posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicz-

nej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z nastę-

pujących kryteriów: 

1) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach 

uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-

sie wdrażania nowatorskich metod nauczania 

i wychowania, opracowywania autorskich 

programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-

dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału 

w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III 

stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych, zajęciem przez uczniów 

(zespół uczniów) I−III miejsca w konkursach, 

zawodach, przeglądach i festiwalach woje-

wódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-

cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 

mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-

stości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-

czą w klasie lub szkole, w szczególności 

przez organizowanie wycieczek, udział 

uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-

tach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-

kreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 

zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 

z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-

terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 

ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-

ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-

łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-

ności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z 

jednostkami systemu ochrony zdrowia, poli-

cją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 

rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 

przejawów patologii społecznej i niedostoso-

wania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 

placówki, rozwija formy współdziałania szko-

ły lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej 

na: 

a) udziale w zorganizowanych formach dosko-

nalenia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji za-

wodowej nauczycieli podejmujących pracę  

w zawodzie nauczyciela. 

§ 20 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 

otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się  

w jego teczce akt osobowych. 

§ 21 

1. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, 

nauczyciel może otrzymać w danym roku nagro-

dy: ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora 

szkoły. 

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa 

od nagrody organu prowadzącego. 

3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi do 

50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wy-

nosi do 75% wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł 

zawodowy magistra z przygotowaniem pedago-

gicznym. 

VIII. INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE 

STOSUNKU PRACY 

§ 22 

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 

realizują planowane i odpowiednio udokumen-

towane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, 

opiekuńcze lub wychowawcze, a nie otrzymują 

za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje 

odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy 

obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 

2. Nauczycielom za sprawowanie opieki nad 

dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości 

w ramach "zielonych szkół" przysługuje dodat-

kowe wynagrodzenie jak za 1 godz. ponadwy-

miarową w każdym dniu roboczym. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11649  – Poz. 2041 

3. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierowni-

cze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nad-

zór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje 

z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 23 

1. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagro-

dzenie za analizę prac z języka polskiego. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w 

ust. 1, przysługuje jak za dwie godziny ponad-

wymiarowe w wysokości proporcjonalnej do re-

alizowanego wymiaru zajęć, uprawniającego do 

dodatku. 

3. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia, o któ-

rym mowa w ust. 1, powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiło powierzenie dodatkowych 

czynności, a jeżeli powierzenie czynności nastą-

piło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

4. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia wygasa 

z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zaprze-

stanie wykonywania dodatkowych czynności. 

5. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się z dołu. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 

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. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wypła-

ca się według średniej urlopowej, ustalonej na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wy-

nagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, 

poz. 737 ze zmianami). 

§ 25 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 

czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

a także za inne okresy, za które na podstawie 

odrębnych przepisów nie przysługuje wynagro-

dzenie. 

2. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy  

z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się, dzie-

ląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłaco-

ne z góry przez 30. 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 

o których mowa w ust. 1, oblicza się, mnożąc 

liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę 

określoną w ust. 2. 

§ 26 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 

pracy przed upływem roku szkolnego, na który 

został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielo-

nych godzin zajęć następuje z datą ustania stosun-

ku pracy z tym, że wszystkie przepracowane mie-

siące, bez względu na wymiar zrealizowanych za-

jęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagro-

dzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 

Karty Nauczyciela. 

§ 27 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakłado-

wymi organizacjami nauczycielskich związków za-

wodowych: 

1) Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego w Nowej Rudzie, 

2) NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania w Nowej Rudzie. 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Nowa Ruda. 

§ 29 

Traci moc uchwała nr 204/XXVI/08 Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie z dnia 10 grudnia 2008 r. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ANDRZEJ BEHAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

NR 236/XXX/09 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

w sprawie określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom 

bezdomnym w Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 

                                                 Rudzie 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62,  

poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  

poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  

poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458),  

w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. t.j. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Dz. U. Nr 171, poz. 

1056, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. Nr 216, poz. 1367, Dz. U.  

z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co nastę-

puje: 
 

 

§ 1 

1. Udzielenie schronienia następuje przez przyzna-

nie tymczasowego miejsca noclegowego w Noc-

legowni i poprzedzone jest wywiadem środowi-

skowym. 

2. Decyzję o przyznaniu miejsca w Noclegowni 

oraz o odpłatności za pobyt wydaje Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. W nagłych wypadkach zgodę na udzielenie 

schronienia podejmuje pracownik nadzorujący 

Noclegownię. 

§ 2 

1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego 

noclegu przysługuje osobom, które są mieszkań-

cami Gminy Miejskiej Nowa Ruda, a które pozo-

stają bez środków do życia lub ich dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego osoby sa-

motnie gospodarującej określonego w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej. 

2. Dla osób bezdomnych uprawnionych do korzy-

stania ze schronienia w Noclegowni, których 

dochód przekracza kryterium dochodowe okre-

ślone w pkt. 1, ustala się odpłatność zgodnie  

z zasadami zawartymi w tabeli stanowiącej za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Pomoc w formie schronienia może być udzielona 

osobie niebędącej mieszkańcem Gminy Miejskiej 

Nowa Ruda w przypadku dysponowania wolny-

mi miejscami w Noclegowni, a właściwa gmina 

lub ośrodek pomocy społecznej zobowiąże się 

do pokrycia kosztów noclegu tej osoby. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek pracownika socjalnego lub osoby zo-

bowiązanej do odpłatności za korzystanie z Noc-

legowni, można odstąpić od żądania zwrotu po-

niesionych wydatków w części lub całości. 

5. Miesięczny koszt udzielonego noclegu zmienia 

się corocznie zgodnie z uchwalonym budżetem 

Miasta Nowa Ruda na dany rok, w części doty-

czącej działu pomoc społeczna. 

6. Osoba, o której mowa w pkt 2, winna wpłacić 

należność za pobyt w Noclegowni do kasy tut. 

Ośrodka bądź na rachunek bankowy w terminie 

do 10 dni po zakończeniu miesiąca. 

7. Należność z tytułu odpłatności za udzielone 

schronienie stanowi dochód gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Nowa Ruda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ANDRZEJ BEHAN 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-

skiej w Nowej Rudzie nr 236/XXX/09  

z dnia 15 kwietnia 2009 r. (poz. 2042) 

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELONE NOCLEGI 

Dla osób bezdomnych 

W Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 

 

Dochód osoby liczony w procentach od kryterium  

dochodowego osoby samotnie gospodarującej  

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach od miesięcznego 

kosztu pobytu w noclegowni 1 osoby 

do 100% 0% 

ponad 100−120% 30% 

Ponad 120−150% 50% 

Ponad 150% 100% 

 

 

 

 

2043 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE  

NR XXXIII/262/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjne-

go i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,  

a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania  

                                    dodatku mieszkaniowego 

 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. 30 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. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 

późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych  

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków  

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze-

nia za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 
 

 

R O Z D Z I A Ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w placówkach oświatowych prowa-

dzonych przez Gminę Sobótka dodatków: motywa-

cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-

których innych składników wynagrodzenia, a także 

wysokość, szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszka-

niowego, zwany dalej Regulaminem. 

§ 2 

1. Regulamin określa w szczególności: 

1) wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó-

łowe warunki ich przyznawania; 

2) warunki przyznawania dodatku za wysługę 

lat; 

3) warunki obliczania i wypłacania wynagrodze-

nia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw; 

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawa-

nia oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych zapisach niniejszej uchwały jest 

mowa bez bliższego określenia 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  

z późn. zm.), 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
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zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w 

dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 

z późn. zm.). 

3) szkole – należy przez to rozumieć publiczne 

szkoły, przedszkole, gimnazjum działające na 

podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.), będące jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Sobótka, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez 

to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-

nostki, o których mowa w pkt 3, 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć na-

uczyciela, wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział, 

7) grupie – należy przez to rozumieć grupę 

uczniów, która powstała w wyniku podziału 

klasy na grupy na zajęciach określonych w 

przepisach o ramowych planach nauczania 

oraz zgodnie z tymi przepisami, 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 

2 rozporządzenia, 

9) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmi-

strza Miasta i Gminy Sobótka, 

10) roku szkolnym – należy przez to rozumieć 

okres pracy placówki oświatowej od 1 wrze-

śnia danego roku do 31 sierpnia roku następ-

nego. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Dodatek za wysługę łat 

§ 4 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycie-

lowi w wysokości i na zasadach określonych w 

art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozpo-

rządzenia. 

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-

jące do dodatku określa § 7 rozporządzenia. 

3. Dodatek za wysługę lat dyrektorowi szkoły przy-

znaje Burmistrz Miasta i Gminy, natomiast na-

uczycielowi – dyrektor szkoły. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Dodatek motywacyjny 

§ 5 

1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 

określone są w rocznych planach finansowych 

szkół w wysokości 4% środków wynagrodze-

nia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią 

wynagrodzenia nauczycieli. 

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 

osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, a w szczególności za: 

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 lub sprawdzianów albo sukce-

sami w konkursach, turniejach, olimpia-

dach oraz w innych obszarach działań, 

związanych z realizowanym procesem dy-

daktycznym, 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we współpracy  

z rodzicami i innymi nauczycielami, 

3) skuteczne przeciwdziałanie agresji, pato-

logiom i uzależnieniom, 

4) pełne rozpoznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących 

szczególnej opieki, 

5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 

lub pozytywnej oceny dorobku zawodo-

wego, 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych, 

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

8) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-

nych 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 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uro-

czystości szkolnych, 

b) aktywny udział w realizowaniu innych 

zadań statutowych szkoły, 

c) udział w komisjach przedmiotowych  

i innych, 

d) opiekowanie się samorządem uczniow-

skim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie 

placówki oświatowej, 

e) aktywne uczestnictwo w działaniach 

pozalekcyjnych szkoły, 

f) realizowanie zadań i podejmowanie ini-

cjatyw istotnie zwiększających udział  

i rolę szkoły w środowisku lokalnym. 

4. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dy-

rektora szkoły decydują w szczególności na-

stępujące kryteria: 

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi placówki to jest: 

a) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego, 

b) pozyskiwanie środków pozabudżeto-

wych oraz umiejętność  ich właściwego 

wykorzystania na cele szkoły, 

c) podejmowanie działań zapewniających 

utrzymanie powierzonego mienia w sta-

nie gwarantującym optymalne warunki 

realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 

szkoły, to jest: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11653  – Poz. 2043 

a) dyscyplina pracy, podział zadań, termi-

nowość realizacji zadań i zarządzeń, 

b) motywowanie nauczycieli do doskonale-

nia zawzodowego, 

c) właściwa polityka kadrowa, 

d) organizowanie konferencji szkoleniowych 

i współpraca z placówkami doskonalenia 

nauczycieli, 

e) podejmowanie działań promujących 

szkołę, 

3) wysokie efekty pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły, to jest: 

a) naukowe, sportowe i artystyczne osią-

gnięcia uczniów, 

b) poszerzoną oferta szkoły (wprowadzenie 

programów autorskich, innowacji i eks-

perymentów pedagogicznych oraz in-

nych rozwiązań metodycznych), 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły 

poprzez rozwiązywanie konkretnych 

problemów wychowawczych, podejmo-

wanie działań profilaktycznych zapobie-

gających zagrożeniom społecznym, 

d) obecność szkoły w środowisku lokal-

nym, udział w imprezach organizowa-

nych przy współpracy z instytucjami 

społeczno-kulturalnymi, 

e) współpracę z radą szkoły, bądź radą ro-

dziców oraz samorządem uczniowskim. 

5. Nauczycielowi może być przyznany dodatek 

motywacyjny w wysokości do 15% jego wy-

nagrodzenia zasadniczego. 

6. Dyrektorowi może być przyznany dodatek mo-

tywacyjny w – wysokości do 30% jego wyna-

grodzenia zasadniczego. 

7. Wicedyrektorowi może być przyznany dodatek 

motywacyjny w wysokości do 20% jego wy-

nagrodzenia zasadniczego. 

8. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel 

nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w 

danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora po 

przepracowaniu pół roku w danej szkole. 

9. Dodatek motywacyjny wicedyrektorowi i na-

uczycielowi przyznaje dyrektor szkoły na pod-

stawie kryteriów określonych w ust. 3. Doda-

tek motywacyjny dyrektorowi przyznaje bur-

mistrz na podstawie kryteriów określonych w 

ust. 4. 

10. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo 

2 razy do roku na okres: styczeń–czerwiec 

oraz lipiec–grudzień. 

11. Przyznanie dodatku motywacyjnego następuje 

w formie pisemnej z uzasadnieniem. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Dodatki funkcyjne 

§ 6 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, a także nauczycielom, którym po-

wierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 

określonej w ust. 9. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-

wa w ust. 1, uzależniona jest od: 

– wielkości szkoły (liczba uczniów, oddziałów), 

– liczby stanowisk kierowniczych w szkole i za-

trudnionych pracowników, 

– zmianowości, 

– stanu technicznego budynku i liczby obiek-

tów, w których funkcjonuje szkoła, 

– warunków środowiskowych, 

– złożoności zadań wynikających z funkcji kie-

rowniczej. 

3. Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna 

stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysoko-

ści 40,- zł miesięcznie, za każdego nauczyciela 

stażystę powierzonego opiece. 

4. Nauczycielowi bez względu na stopień awansu 

zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny z 

tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy, w 

wysokości 2,25 zł miesięcznie za jednego ucznia 

wg miesięcznego stanu ilości uczniów. 

5. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysłu-

guje za wychowawstwo każdej klasy. 

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze na czas określony, traci prawo do 

dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a 

w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 

miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 

odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 

od tego dnia. 

7. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i nauczycie-

lowi przyznaje dyrektor szkoły. 

8. Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje bur-

mistrz. 

9. Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych: 

 

Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego  

miesięcznie (w złotych) 

dyrektor szkoły: 

do 7 oddziałów 

od 8 do 20 oddziałów 

włącznie 

powyżej 20 oddziałów 

 

od 300,- zł do 450,- zł 

 

od 350,- zł do 620,- zł 

od 450,- zł do 750,- zł 

wicedyrektor szkoły: 

powyżej 8 oddziałów 

 

od 250,- zł do 450,- zł 

dyrektor przedszkola: 

do 7 oddziałów włącznie 

powyżej 7 oddziałów 

 

od 200,- zł do 400,- zł 

od 250,- zł do 450,- zł 

wicedyrektor przedszkola 

powyżej 8 oddziałów 

 

od 200,- zł do 350,- zł 
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R O Z D Z I A Ł   V 

Dodatki za warunki pracy 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za każdą 
godzinę przepracowaną w trudnych lub uciążli-
wych dla zdrowia warunkach, to jest za: 
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 

łączonych w szkołach podstawowych w wy-
sokości 10% stawki godzinowej wynikającej 
z osobistego zaszeregowania za każdą zreali-
zowaną w tych klasach godzinę nauczania, 

2) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych w klasach, w których przynajmniej jedno 
dziecko posiada orzeczenie do kształcenia spe-
cjalnego, w wysokości 15% stawki godzinowej 
wynikającej z osobistego zaszeregowania za 
każdą zrealizowaną godzinę nauczania, 

3) prowadzenie nauczania indywidualnego dzieci 
zakwalifikowanych do kształcenia specjalne-
go w wysokości 15% stawki godzinowej 
wynikającej z osobistego zaszeregowania za 
każdą zrealizowaną godzinę nauczania. 

2. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi ustala  
i przyznaje dyrektor szkoły, dyrektorowi – bur-
mistrz. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 8 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe oraz godziny zreali-
zowanych zastępstw doraźnych, obliczanych w 
następujący sposób: 
1) wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwy-

miarową lub zastępstwa doraźnego nauczy-
ciela wypłaca się wg stawki osobistego za-
szeregowania nauczyciela z uwzględnieniem 
dodatku za warunki pracy, jeżeli takie wystę-
pują, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego przez miesięczną liczbę godzin obo-
wiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych lub wychowawczych, 

2) miesięczną liczbę godzin ustala się, mnożąc 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na-
uczyciela wynikający z art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela 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. 

2. Nauczycielowi, któremu przydzielono godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraź-
nych realizowane według innego tygodniowego 
wymiaru godzin niż jego obowiązkowy wymiar, 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ob-
licza się według stawki osobistego zaszerego-
wania nauczyciela i z etatu faktycznie wykony-
wanej pracy w godzinach ponadwymiarowych. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

§ 9 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska, zatrudnionemu w 

wymiarze nie niższym niż połowa obowiązują-

cego wymiaru zajęć w szkołach położonych na 

terenie wiejskim oraz w miejscowościach do 

5.000 mieszkańców przysługuje nauczycielski 

dodatek mieszkaniowy. 

2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje nauczycielski dodatek mieszkanio-

wy w wysokości uzależnionej od liczby człon-

ków rodziny i który wypłacany jest co miesiąc 

w wysokości: 

1) 4% miesięcznej stawki minimalnego wyna-

grodzenia za pracę określonego odrębnymi 

przepisami – dla 1 osoby, 

2) 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 

dla 2 osób, 

3) 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 

dla 3 osób, 

4) 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 

dla 4 i więcej osób. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnione-

go do dodatku mieszkaniowego zalicza się 

wspólnie z nim zamieszkujących: 

1) małżonka, który nie posiada własnego źró-

dła dochodów lub który jest nauczycielem, 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-

łącznym utrzymaniu nauczyciela, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-

czenia 18 roku życia lub do czasu ukończe-

nia przez nie szkoły ponadpodstawowej al-

bo ponadgimnazjałnej, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 21 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka niepracujące 

dzieci będące studentami, do czasu ukoń-

czenia studiów wyższych, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-

snego źródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 

której mowa w ust 3, nauczyciel otrzymujący 

dodatek jest obowiązany niezwłocznie powia-

domić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły bur-

mistrza. W przypadku niepowiadomienia dyrek-

tora szkoły lub burmistrza o zmianie liczby 

członków rodziny, nienależnie pobrane świad-

czenie podlega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkują-

cemu z nim stale, będącemu także nauczycie-

lem, przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-

kości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspól-

nie wskazują pracodawcę, który będzie im wy-

płacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 

od tytułu prawnego do zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkalnego. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 

przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 

pracy, a także w okresach: 

1) niewykonywania pracy, za którą przysługuje 

wynagrodzenia, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
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3) odbywania zasadniczej  służby wojskowej: 

w przypadku gdy z nauczycielom powoła-

nym do służby wojskowej zawarta była 

umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, 

na który umowa została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 

przewidzianego w odrębnych przepisach. 

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 

lub na wspólny wniosek nauczycieli będących 

współmałżonkami – wzór wniosku stanowi za-

łącznik do niniejszej uchwały. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po miesiącu, w którym 

złożony został wniosek o jego przyznanie. 

11. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły a dyrekto-

rowi burmistrz. 

12. Wypłacenie przysługującego dodatku ulega 

zawieszeniu na okres trwającego dłużej niż je-

den miesiąc urlopu bezpłatnego nauczyciela. 

Wznowienie wypłacania dodatku, po ustaniu 

przyczyny zawieszenia, następuje po złożeniu 

przez nauczyciela pisemnego wniosku o jego 

wznowienie. 

13. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypła-

ty wynagrodzenia. 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Przepisy końcowe 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr XXI/133/08 Rady Miejskiej w 

Sobótce z dnia 27 marca 2008 r. roku w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych składników wynagro-

dzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowe-

go na rok 2008. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JANUSZ KOZYRSKI
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 

w Sobótce nr XXXIII/262/09 z dnia  

23 kwietnia 2009 r. (poz. 2043) 
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2044 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE  

NR XXXIII/263/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 

Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę TYMIANKOWA, ulicy położo-

nej w miejscowości Rogów Sobócki, oznaczonej 

geodezyjnie jako część działki nr 273, AM-1, ob-

ręb Rogów Sobócki.  

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JANUSZ KOZYRSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 

w Sobótce nr XXXIII/263/09 z dnia  

23 kwietnia 2009 r. (poz. 2044) 
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2045 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

NR 29/09 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie  

                                              Strzegom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku  

z uchwałą nr 1/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 5 lutego 2008 r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy  

Strzegom” uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie 

wsi Olszany, w gminie Strzegom. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 

uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysu-

nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-

gendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu oraz sposobie realizacji zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stanowią załącznik nr 2 do uchwały. Rozstrzy-

gnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustale-

niami planu. 

§ 2 

1. W obszarze objętym planem ustala się przezna-

czenie i zagospodarowanie terenów wydzielo-

nych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 

1) 1 MN – projektowana zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna. Obowiązują określone 

na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-

budowy, zasada podziału terenu na działki 

oraz zasada lokalizacji budynków na dział-

kach 

2) 2 MN – istniejąca zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Ustala się przeznaczenie i za-

gospodarowanie terenu bez zmian 

3) 3 ZN – teren zieleni nieurządzonej. Ustala się 

przeznaczenie terenu bez zmian 

4) 4 RM – projektowana zabudowa zagrodowa 

5) KDW – projektowana ulica wewnętrzna 

§ 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 

1) na terenie projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej (oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1MN) ustala się: 

a) realizację budynków mieszkalnych, z możli-

wością lokalizacji na działce obiektów gospo-

darczych, związanych funkcjonalnie z pod-

stawowym przeznaczeniem terenu (np. ga-

raż) oraz urządzeń towarzyszących: dojść, 

dojazdów, obiektów małej architektury, ogro-

dów przydomowych i ogrodzeń, 

b) projektowana zabudowa winna swoim cha-

rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-

turowych regionu, nie może stwarzać dyso-

nansu z otoczeniem i winna szanować śro-

dowisko naturalne; zaleca się stosowanie ar-

chitektury inspirowanej charakterem zabu-

dowy regionalnej lub dobrej klasy architektu-

ry współczesnej, 

c) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, 

które nie są związane lub kolidują z przezna-

czeniem terenu, 

d) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-

kończeniowych plastikowych listew elewa-

cyjnych typu „siding”, blachy falistej i trape-

zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych; 

2) na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2MN) funkcjonalnie powiązanej z za-

budową zagrodową, ustala się możliwość mo-

dernizacji, rozbudowy oraz przebudowy istnieją-

cego budynku mieszkalnego z zachowaniem wa-

runków ustalonych § 2 ust. 2 pkt 1; 

3) na terenie projektowanej zabudowy zagrodowej 

(oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 RM), 

ustala się realizację budynków gospodarczych 

oraz urządzeń związanych z prowadzeniem go-

spodarstwa rolnego. 

§ 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1. Obowiązuje stosowanie do celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 

emisji zanieczyszczeń. 

2. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 

będzie w systemie gospodarki komunalnej. 
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3. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 

należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 

gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 

ropopochodnych i innych substancji chemicz-

nych. 

4. Należy zachować istniejący drzewostan. 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy 

wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 

zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych 

środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz 

niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-

wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to 

niemożliwe, Burmistrza Strzegomia (art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami). 

§ 6 

1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 

1) nie dopuszcza się sytuowania w obszarze ob-

jętym planem takich elementów zagospoda-

rowania, które swą wielkością, formą lub ko-

lorystyką powodują dysonans z otoczeniem; 

2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i na terenach komunikacji ją obsłu-

gującej wyklucza się lokalizację urządzeń re-

klamowych wolno stojących niezwiązanych  

z prowadzoną działalnością, zarówno na te-

renie działki, jak i w przyległym pasie drogo-

wym. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 1MN, ustala się: 

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) powierzchnia zabudowy nie może przekra-

czać 20% powierzchni działki budowlanej, 

c) przedstawiona na rysunku planu zasada 

lokalizacji budynków mieszkalnych na 

działce w zakresie: usytuowania elewacji 

frontowej oraz kalenicy dachu, 

d) wysokość projektowanej zabudowy − 

dwie kondygnacje naziemne (budynek par-

terowy z poddaszem użytkowym). Możli-

we jest częściowe lub całkowite podpiw-

niczenie budynków, 

e) poziom posadowienia parteru budynków – 

ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony 

przy głównym wejściu do budynku, 

f) dachy symetryczne, dwuspadowe z moż-

liwością wykonania okien dachowych i lu-

karn. Wielkość, forma oraz układ lukarn 

powinny być harmonijnie wpasowane w 

połać dachową. Nachylenie połaci dacho-

wej w granicach od 40O do 45O. Obowią-

zuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru 

czerwonego lub brązowego, 

g) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-

nych pod projektowaną zabudowę miesz-

kaniową min. 40% ich powierzchni należy 

przeznaczyć pod zagospodarowanie biolo-

gicznie czynne (np. zieleń przydomowa, 

zadrzewienia, uprawy ogrodnicze); 

2) dla terenu projektowanej zabudowy zagro-

dowej, oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 4RM, ustala się: 

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu,  

b) wysokość projektowanej zabudowy go-

spodarczej ustala się na jedną kondygna-

cję, 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, o na-

chyleniu połaci dachowej w granicach od 

15O do 25O. Zalecane pokrycie dachu ce-

ramiczne, dopuszcza się pokrycie da-

chówką bitumiczną lub blachą, 

d) w zagospodarowaniu działki minimum 

20% jej powierzchni należy przeznaczyć 

pod zagospodarowanie biologicznie czyn-

ne. 

§ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie:  

W obszarze objętym planem nie występują tereny 

lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami  

o ochronie przyrody.  

§ 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem: 

1) dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej plan ustala przedstawioną 

na rysunku planu zasadę podziału terenu na 

działki budowlane. Zasada podziału ma charakter 

orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zacho-

waniem następujących kryteriów:  

a) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do 

drogi, 

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

nie może być mniejsza niż 800 m2, 

c) szerokość frontu działki przylegającej do drogi 

nie może być mniejsza niż 18,0 m, 

d) możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich dzia-

łek. 

§ 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) w obszarze objętym zabudową nie dopuszcza 

się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepi-

sami o ochronie środowiska zaliczane są do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, a także instalacji powodujących 

znaczne zanieczyszczenia poszczególnych ele-

mentów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości (nie dotyczy urządzeń infrastruktury 

technicznej); 

2) na terenie projektowanej zabudowy mieszka-

niowej, na jednej działce budowlanej możliwe 

jest usytuowanie jednego budynku mieszkalne-

go. 
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§ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogą 

powiatową nr 2888 D oraz projektowaną ulicą 

wewnętrzną (KDW) o szerokości w liniach roz-

graniczających 8,0 m, z poszerzeniem w części 

końcowej do 17,0 m, (zgodnie z rysunkiem pla-

nu) skomunikowaną z istniejącą; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-

cej sieci elektroenergetycznej na warunkach 

ustalonych przez zarządcę sieci, 

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,  

c) odprowadzanie ścieków do systemu kanali-

zacji, w okresie przejściowym do zbiorników 

bezodpływowych, 

d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu. 

§ 11 

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podsta-

wę do określenia jednorazowej opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w 

wysokości 30%. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Strzegomia. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

TADEUSZ WASYLISZYN
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 

w Strzegomiu nr 29/09 z dnia  

27 kwietnia 2009 r. (poz. 2045) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 

w Strzegomiu nr 29/09 z dnia  

27 kwietnia 2009 r. (poz. 2045) 

 

 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie 

Strzegom. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak 

również w trakcie dyskusji publicznej. 

 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowa-

nia. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-

zę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrę-

bie wsi Olszany, w gminie Strzegom. 

Prognoza określa ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wy-

datków i wpływów. 

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę tech-

niczną oraz transformacie terenu. 

 

 

 

 

 

 

2046 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

NR XXXIV/399/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej 

Porębie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska  

                                                  Poręba 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. 

zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala,  

co następuje: 
 

 

§ 1 

W wieloletnim programie gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Szklarska Poręba na lata 

2008–2012, stanowiącym załącznik do uchwały nr 

XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 

dnia 30 czerwca 2008 roku wprowadza się zmiany 

w zagadnieniu IV – Zasady polityki czynszowej, 

które otrzymuje nowe brzmienie, stanowiące za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Szklarskiej Poręby. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

GRZEG0RZ SOKOLIŃSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  

w Szklarskiej Porębie nr XXXIV/399/09  

z dnia 30 kwietnia 2009 r. (poz. 2046) 

 

IV. Zasady polityki czynszowej 

 

Obecnie obowiązujące zasady polityki czynszowej reguluje uchwała nr XXXVII/477/02 

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2002 r. Obowiązująca bazowa 

stawka czynszu w wysokości 2,90 zł/m2 ustalona została w roku 2006. Stawka bazo-

wa dla lokali socjalnych wynosi 1,45 zł/m2. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ba-

zowa stawka czynszu może być obniżona z uwagi na wiek budynku lub obniżony stan-

dard. Stawka ta podlega również podwyższeniu ze względu na takie czynniki jak dogod-

ne położenie lokalu (blisko centrum), sieciowe co. itp. Większości lokali tworzących 

gminny zasób mieszkaniowy oczynszowana jest z zastosowaniem zniżek. Procentowy 

udział obniżonych stawek czynszu; 

– zniżka miedzy 5 a 15% – 49,69% zasobu mieszkaniowego 

– zniżka między 20 a 50% – 10% zasobu mieszkaniowego  

Procentowy udział zwyżek stawek czynszu; 

– zwyżka między 5 a 15% – 18,84% zasobu mieszkaniowego 

– zwyżka powyżej 15% – nie funkcjonuje 

Jedynie około 20% mieszkań komunalnych oczynszowanych jest wg stawki bazowej 

2,90 zł/m2. Taka relacja zwyżek i zniżek stawek czynszowych powoduje, że rzeczywista 

stawka czynszu wynosi 2,35 zł/m2 

Przyjmuje się, że utrzymywanie stawki czynszu na poziomie 3% wskaźnika przelicze-

niowego kosztu odtworzenia gwarantuje odtworzenie i utrzymanie zasobu mieszkanio-

wego w stanie niepogorszonym. Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia oznacza 

przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ustala-

ny jest on co 6 miesięcy przez Wojewodę, odrębnie dla poszczególnych powiatów, na 

podstawie aktualnych danych urzędów statystycznych oraz własnych analiz. Aktualna 

wartości tego wskaźnika dla miasta Szklarska Poręba wynosi 3002 zł. Przyjmując zało-

żenie o 3% wartości stawki czynszu w relacji do wskaźnika odtworzeniowego, obecna 

stawka powinna wynosić kwotę 7,52 zł/m2, co oznacza, że bazowa stawka czynszu 

obowiązująca w mieście Szklarska Poręba jest niższa od pożądanej aż o 4,62 zł/m2 Re-

lacja właściwej stawki czynszu do jej wartości rzeczywistej jest jeszcze gorsza. W tej 

sytuacji „dojście” do wartości pożądanej stawki czynszu nawet w okresie pięcioletnim 

wydaje się bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe z uwagi na wysokie koszty społeczne 

takiego przedsięwzięcia. Dodatkowo należy pamiętać, że wartość wskaźnika przelicze-

niowego kosztu odtworzenia wykazuje  tendencję rosnącą, co oznacza, że za pięć lat 

jego wartości będzie znacznie wyższa od obecnej. 

W założeniach programu przyjęto coroczny wzrost stawki czynszu o powiększoną o 

10% wielkość procentową odpowiadającą średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i 

usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) ogółem w roku poprzednim, ogłoszonemu 

w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Zmiana wysokości stawki czynszu następo-

wać będzie od 1 lipca każdego roku. Czynsz realizowany przez gminę powinien zapew-

niać finansowanie wydatków z tytułu: 

– remontów i konserwacji lokali komunalnych w zakresie obowiązków właściciela loka-

lu określonych przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-

bie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 

– kosztów zarządu budynków komunalnych, w tym; ubezpieczenie, obowiązkowe 

przeglądy, utrzymanie czystości, konserwacja i bieżące remonty instalacji części 

wspólnych itp. 

– wynagrodzenia zarządcy 

– remontów kapitalnych elewacji, dachów, odwodnienia i izolacji budynków komunal-

nych 

– uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu budynkami wspólnotowymi zgodnie 

z udziałem gminy w częściach wspólnych 

– wynagrodzenia zarządcy budynków wspólnotowych 

– uiszczanie zaliczek na poczet funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych 

zgodnie z udziałem gminy w częściach wspólnych. 

Obecnie z rzeczywistej wartości realizowanej stawki czynszu w wysokości 2,35zł/m2 w 

odniesieniu do lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (czyli 

większości) aż 1,50 zł/m2 przeznaczana jest na pokrycie kosztów z tytułu zaliczek na 

fundusz eksploatacyjny i remontowy oraz kosztów z tytułu wynagrodzenia zarządcy. 

Jest to wartości średnia i w tym momencie należy nadmienić, że w niektórych  
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wspólnotach łączna wartości uchwalonych zaliczek sięga kwoty ok. 4 zł/m2. Ponadto 

gmina ma ograniczony wpływ, zależnie od udziału w częściach wspólnych, na wysoko-

ści uchwalanych przez wspólnotę zaliczek. W tej sytuacji średnio jedynie 0,85 zł/m2 

może być przeznaczone na realizację zadań wynikających z obowiązków właścicielskich. 

Dotacja ustalana będzie corocznie w oparciu o kalkulację sporządzoną przez MZGL, a jej 

wysokość będzie uzależniona od zapisów w uchwale budżetowej. 

 

 

 

 

 

2047 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

NR XXXIII/1119/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na obszarze  

Wrocławia 

 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.1)) 

oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordyna-

cja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25,  

poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, 

poz. 766) w związku z art. 30 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i art. 31 ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547  

z późn. zm.2)) oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parla-

mentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) na wniosek Prezydenta Wro-

cławia, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr XXIII/739/00 z dnia  

7 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia stałych ob-

wodów głosowania na obszarze Wrocławia dla 

przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 paździer-

nika 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006 r. Nr 247, 

poz. 3691, z 2007 r. Nr 235, poz. 2720) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1. W obwodzie głosowania nr 1 użyte wyrazy „ul. 

Ofiar Oświęcimskich 1−21, 21A” zastępuje 

się wyrazami „ul. Ofiar Oświęcimskich 

1−21A”; 

2. W obwodzie głosowania nr 11 użyte wyrazy 

„ul. Tęczowa 34−52 parzyste” zastępuje się 

wyrazami „ul. Tęczowa 34−66 parzyste”; 

3. W obwodzie głosowania nr 12: 

a) użyte wyrazy „ul. Podwale 30−36, 36A” 

zastępuje się wyrazami „ul. Podwale 

30−36A”, 

b) użyte wyrazy „ul. Sądowa 1−9, 9A” za-

stępuje się wyrazami „ul. Sądowa 1−9A”; 

4. W obwodzie głosowania nr 13 użyte wyrazy 

„ul. Marszałka Piłsudskiego 28/30, 32−86, 

86A, 89−91 nieparzyste, 91A” zastępuje się 

wyrazami „ul. Marszałka Piłsudskiego 

28−86A, 89−91A nieparzyste”; 

5. W obwodzie głosowania nr 28 użyte wyrazy 

„Plac Strzelecki 5−23 nieparzyste, 23A” za-

stępuje się wyrazami „Plac Strzelecki 5−23A 

nieparzyste”; 

6. W obwodzie głosowania nr 30 użyte wyrazy 

„ul. Paulińska 2A, 4/8, 10−20 parzyste” za-

stępuje się wyrazami „ul. Paulińska 2−20 pa-

rzyste”; 

7. W obwodzie głosowania nr 31 użyte wyrazy 

„ul. Drobnera 1/3, 5−9 nieparzyste, 9C” za-

stępuje się wyrazami „ul. Drobnera 1−9C nie-

parzyste”; 

8. W obwodzie głosowania nr 32: 

a) użyte wyrazy „ul. Ołbińska 26, 28, 32” za-

stępuje się wyrazami „ul. Ołbińska 26−32 

parzyste”, 

b) użyte wyrazy „ul. Świętego Wincentego 

31−59 nieparzyste” zastępuje się wyraza-

mi „ul. Świętego Wincentego 31−59B nie-

parzyste”; 

9. W obwodzie głosowania nr 34 użyte wyrazy 

„ul. Pomorska 28−52 parzyste, 51/53, 

55−61 nieparzyste” zastępuje się wyrazami 

„ul. Pomorska 28−52 parzyste, 51−61 niepa-

rzyste”; 

10. W obwodzie głosowania nr 37 użyte wyrazy 

„ul. Niemcewicza 2, 4, 6, 5−11 nieparzyste” 

zastępuje się wyrazami „ul. Niemcewicza 2−6 

parzyste”, 5−11 nieparzyste”; 

11. W obwodzie głosowania nr 44 użyte wyrazy 

„ul. Prusa 5−7, 7A, 7B, 7C nieparzyste, 

16−50 parzyste” zastępuje się wyrazami  
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„ul. Prusa 5−7C nieparzyste”, 16−50 parzy-
ste”; 

12. W obwodzie głosowania nr 48 użyte wyrazy 
„ul. Żeromskiego 69/71, 73−85 nieparzyste, 
74−88 parzyste” zastępuje się wyrazami  
„ul. Żeromskiego 69−85 nieparzyste, 74−88 
parzyste”; 

13. W obwodzie głosowania nr 53 użyte wyrazy 
„ul. Nowowiejska 39/41, 43−47 nieparzyste, 
42−80 parzyste” zastępuje się wyrazami  
„ul. Nowowiejska 39−47 nieparzyste, 42−80 
parzyste”; 

14. W obwodzie głosowania nr 54: 
a) użyte wyrazy „ul. Jaracza 1−13 nieparzy-

ste, 2/4, 6−16 parzyste” zastępuje się wy-
razami „ul. Jaracza 1−13 nieparzyste, 
2−16 parzyste”, 

b) użyte wyrazy „ul. Kardynała Wyszyńskiego 
99−113 nieparzyste, 113A, 96−108 pa-
rzyste” zastępuje się wyrazami „ul. Kardy-
nała Wyszyńskiego 99−113A nieparzyste, 
96−108 parzyste”; 

15. W obwodzie głosowania nr 56 użyte wyrazy 
„ul. Sienkiewicza 48/50, 52, 54/56” zastępuje 
się wyrazami „ul. Sienkiewicza 48−56 parzy-
ste”; 

16. W obwodzie głosowania nr 58 użyte wyrazy 
„ul. Nowowiejska 82−104 parzyste, 104A” 
zastępuje się wyrazami „ul. Nowowiejska 
82−104A parzyste”; 

17. W obwodzie głosowania nr 66 użyte wyrazy 
„Aleja Kochanowskiego 13−91 nieparzyste, 
2−94 parzyste, 94A” zastępuje się wyrazami 
„Aleja Kochanowskiego 13−91 nieparzyste, 
2−94A parzyste”;  

18. W obwodzie głosowania nr 69: 
a) użyte wyrazy „ul. Dembowskiego 6/8, 

10−48 parzyste” zastępuje się wyrazami 
„ul. Dembowskiego 6−48 parzyste”, 

b) użyte wyrazy „ul. Głowackiego 1−65 nie-
parzyste, 65A” zastępuje się wyrazami  
„ul. Głowackiego 1−65A nieparzyste”; 

19. W obwodzie głosowania nr 76 użyte wyrazy 
„ul. Żmichowskiej 2−10 parzyste, 10A, 10B” 
zastępuje się wyrazami „ul. Żmichowskiej 
2−10B parzyste”; 

20. W obwodzie głosowania nr 77 użyte wyrazy 
„ul. Sempołowskiej 55−73 nieparzyste, 
50−74 parzyste, 74A” zastępuje się wyrazami 
„ul. Sempołowskiej 55−73 nieparzyste, 
50−74A parzyste”; 

21. W obwodzie głosowania nr 78 użyte wyrazy 
„ul. Braci Gierymskich 47−149 nieparzyste, 
149A, 149C, 50−162 parzyste” zastępuje się 
wyrazami „ul. Braci Gierymskich 47−149C 
nieparzyste, 50−162 parzyste”; 

22. W obwodzie głosowania nr 88 użyte wyrazy 
„Plac Powstańców Śląskich 5−13 nieparzyste 
” zastępuje się wyrazami „Plac Powstańców 
Śląskich 5−19 nieparzyste”; 

23. W obwodzie głosowania nr 92 użyte wyrazy 
„ul. Sztabowa 51−79 nieparzyste” zastępuje 
się wyrazami „ul. Sztabowa 51−79 nieparzy-
ste, 62−66 parzyste”; 

24. W obwodzie głosowania nr 93 użyte wyrazy 

„ul. Powstańców Śląskich 127−143 nieparzy-

ste, 134−154 parzyste” zastępuje się wyra-

zami „ul. Powstańców Śląskich 121−143 nie-

parzyste, 134−154 parzyste”; 

25. W obwodzie głosowania nr 99 dodaje się ulicę 

Srebrnogórską; 

26. W obwodzie głosowania nr 103 użyte wyrazy 

„ul. Powstańców Śląskich 145−219 nieparzy-

ste, 160−182 parzyste, 182A” zastępuje się 

wyrazami „ul. Powstańców Śląskich 145−219 

nieparzyste, 160−182A parzyste”; 

27. W obwodzie głosowania nr 104 użyte wyrazy 

„ul. Racławicka 49−55 nieparzyste” zastępuje 

się wyrazami „ul. Racławicka 49−69 niepa-

rzyste”; 

28. W obwodzie głosowania nr 116: 

a) dodaje się ulicę Jacka Kuronia, 

b) skreśla się ulicę Wieczystą 30; 

29. W obwodzie głosowania nr 118 użyte wyrazy 

„Aleja Generała Hallera 97−133 nieparzyste, 

135/137” zastępuje się wyrazami „Aleja Gene-

rała Hallera 97−137 nieparzyste”; 

30. W obwodzie głosowania nr 138 dodaje się 

ulicę Bytomską; 

31. W obwodzie głosowania nr 139 dodaje się 

ulicę Cedrową; 

32. W obwodzie głosowania nr 145: 

a) dodaje się ulicę Bursztynową, 

b) użyte wyrazy „ul. Gałczyńskiego 1−25 nie-

parzyste, 2−36 parzyste” zastępuje się wy-

razami „ul. Gałczyńskiego 1−25 nieparzy-

ste, 2−40 parzyste”; 

33. W obwodzie głosowania nr 146: 

a) skreśla się ulice: Aliancką, Kolarską, Teni-

sową, Turniejową, Zapaśniczą, Żołnierską, 

b) dodaje się ulice: Polarną, Przyjaźni 43−85 

nieparzyste; 

34. W obwodzie głosowania nr 147: 

a) skreśla się ulice: Agrestową, Borówczaną, 

Czeremchową, Generała Stanisława Macz-

ka, Husarską, Jagodową, Kalinową, Kawa-

lerzystów, Poziomkową, Szwoleżerską, 

Tarninową, Truskawkową, Zwycięską, 

b) dodaje się ulice: Aliancką, Kolarską, Teni-

sową, Turniejową, Zapaśniczą, Żołnierską; 

35. W obwodzie głosowania nr 150: 

a) skreśla się ulicę Polarną, 

b) użyte wyrazy „ul. Przyjaźni” zastępuje się 

wyrazami „ul. Przyjaźni 1, 2−66 parzyste, 

87−139 nieparzyste”; 

36. W obwodzie głosowania nr 159 użyte wyrazy 

„ul. Strzegomska 1−9, 47−53D” zastępuje 

się wyrazami „ul. Strzegomska 1−9, 

42−53D”; 

37. W obwodzie głosowania nr 161 użyte wyrazy 

„ul. Czarnieckiego 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 

30−50 parzyste” zastępuje się wyrazami  

„ul. Czarnieckiego 11−11D, 30−50 parzy-

ste”; 

38. W obwodzie głosowania nr 162: 

a) skreśla się ulicę Rybią, 

b) dodaje się ulicę Jacka Kaczmarskiego; 

39. W obwodzie głosowania nr 163 użyte wyrazy 

„ul. Inowrocławska 1−9 nieparzyste, 21” za-

stępuje się wyrazami „ul. Inowrocławska 1−9 

nieparzyste, 17, 21”; 
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40. W obwodzie głosowania nr 171 użyte wyrazy 

„ul. Szybowcowa 8−26” zastępuje się wyra-

zami „ul. Szybowcowa 5−26”; 

41. W obwodzie głosowania nr 187 dodaje się 

ulicę Rysią; 

42. W obwodzie głosowania nr 189 użyte wyrazy 

„ul. Legnicka 51, 53” zastępuje się wyrazami 

„ul. Legnicka 51−55E nieparzyste”; 

43. W obwodzie głosowania nr 211 dodaje się 

ulice: Samborską, Tarnopolską, Trzebiatow-

skiego; 

44. W obwodzie głosowania nr 212 dodaje się 

ulicę Żytomierską; 

45. W obwodzie głosowania nr 213 skreśla się 

ulice: Samborską, Tarnopolską, Trzebiatow-

skiego; 

46. W obwodzie głosowania nr 216 użyte wyrazy 

„ul. Osiniecka 48−97” zastępuje się wyrazami 

„ul. Osiniecka 48−124”; 

47. W obwodzie głosowania nr 219 dodaje się 

ulice: Lubiąską i Prochowicką; 

48. W obwodzie głosowania nr 220 dodaje się 

ulice: Alfreda Jahna, Henryka Wereszyckiego, 

Iwo Jaworskiego, Jerzego Łanowskiego, Józe-

fa Wąsowicza, Mariana Haisiga, Marszowicką 

1−50, Mieczysława Wolfkego, Stanisława Bą-

ka, Stanisława Hartmana, Teofila Modelskiego, 

Władysława Czaplińskiego, Władysława Ślebo-

dzińskiego; 

49. W obwodzie głosowania nr 223 dodaje się 

ulicę Jarosławską; 

50. W obwodzie głosowania nr 225: 

a) skreśla się ulice: Alfreda Jahna, Henryka 

Wereszczyckiego, Iwo Jaworskiego, Jerze-

go Łanowskiego, Józefa Wąsowicza, Ma-

riana Haisiga, Mieczysława Wolfkego, Sta-

nisława Bąka, Stanisława Hartmana, Teofila 

Modelskiego, Władysława Czaplińskiego, 

b) użyte wyrazy „ul. Marszowicka 1−131” 

zastępuje się wyrazami „ul. Marszowicka 

51−131”; 

51. W obwodzie głosowania nr 227 dodaje się 

ulicę Biłgorajską; 

52. W obwodzie głosowania nr 229: 

a) użyte wyrazy „ul. Pilczycka 156/158−211” 

zastępuje się wyrazami „ul. Pilczycka 

156−211”, 

b) dodaje się ulicę Suwalską; 

53. W obwodzie głosowania nr 231 dodaje się 

ulicę Jaglaną; 

54. W obwodzie głosowania nr 235 użyte wyrazy 

„ul. Pola 2−48 parzyste, 48A, 1−63 niepa-

rzyste” zastępuje się wyrazami „ul. Pola 

2−48A parzyste, 1−63 nieparzyste”; 

55. W obwodzie głosowania nr 238 użyte wyrazy 

„ul. Pola 50−70 parzyste, 65−77 nieparzy-

ste, 77A” zastępuje się wyrazami „ul. Pola 

50−70 parzyste, 65−77A nieparzyste”; 

56. W obwodzie głosowania nr 242 użyte wyrazy 

„ul. Osobowicka 11−59, 59A, 59B” zastępuje 

się wyrazami „ul. Osobowicka 11−59B”; 

57. W obwodzie głosowania nr 250 dodaje się 

ulice: Jelczańską i Nadolicką; 

58. W obwodzie głosowania nr 253 skreśla się 

ulicę Żmudzką; 

59. W obwodzie głosowania nr 254 dodaje się 

ulicę Żmudzką; 

60. W obwodzie głosowania nr 259 użyte wyrazy 

„ul. Kiełczowska 10−30 parzyste, 30A, 30B, 

30C” zastępuje się wyrazami „ul. Kiełczowska 

10−30C parzyste”; 

61. W obwodzie głosowania nr 260 użyte wyrazy 

„ul. Zatorska 23−43 nieparzyste, 46−54 pa-

rzyste zastępuje się wyrazami „ul. Zatorska 

23−55 nieparzyste, 46−90 parzyste; 

62. W obwodzie głosowania nr 266 dodaje się 

ulicę Pakosławską; 

63. W obwodzie głosowania nr 268 użyte wyrazy 

„ul. Kminkowa 66−85, 85A, 85B” zastępuje 

się wyrazami „ul. Kminkowa 66−85B”; 

64. W obwodzie głosowania nr 270 dodaje się 

ulicę Wieruszowską; 

65. Tworzy się nowy obwód głosowania o nr 148 

w granicach ulic: Agrestowa, Borówczana, 

Czeremchowa, Generała Stanisława Maczka, 

Husarska, Jagodowa, Kalinowa, Kawalerzy-

stów, Poziomkowa, Szwoleżerska, Tarninowa, 

Truskawkowa, Zwycięska. 

§ 2 

Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniają-

cy zmiany, o których mowa w § 1, określa załącz-

nik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Wrocławia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-

ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

MICHAŁ BOBOWIEC 

___________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  

poz. 1458. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,  

Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,  

poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607  

i Nr 180, poz. 1111. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

NR XXXIII/1122/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/2973/05 Rady Miejskiej Wrocławia w 

sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych dla zawodników 

                             nieposiadających licencji i trenerów 

 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.1)) 

oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.2)) w związku z art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.3)) Rada Miejska 

Wrocławia uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

W uchwale nr XLIV /2973/05 Rady Miejskiej Wro-

cławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i 

trybu przyznawania nagród sportowych dla zawod-

ników nieposiadających licencji i trenerów (Dz. Urz. 

Woj. Doln. Nr 260, poz. 4566) wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodni-

ka w kategorii seniorów za uzyskanie wyni-

ku o którym mowa w ust.1 pkt 1 może 

wynosić do: 

1) 20.000 zł za zdobycie I miejsca na igrzy-

skach olimpijskich lub paraolimpijskich; 

2) 15.000 zł za zdobycie II miejsca na 

igrzyskach olimpijskich lub paraolimpij-

skich; 

3) 10.000 zł za zdobycie III miejsca na 

igrzyskach olimpijskich lub paraolimpij-

skich; 
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4) 10.000 zł za zdobycie I miejsca na 

mistrzostwach świata; 

5) 8.000 zł za zdobycie II miejsca na mi-

strzostwach świata; 

6) 5.000 zł za zdobycie III miejsca na 

mistrzostwach świata; 

7) 5.000 zł za zdobycie I miejsca na mi-

strzostwach Europy; 

8) 3.000 zł za zdobycie II miejsca na mi-

strzostwach Europy; 

9) 2.000 zł za zdobycie III miejsca na 

mistrzostwach Europy. 

3. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodnika 

w kategorii seniorów za uzyskanie wyniku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wy-

nosić do: 

1) 10.000 zł za ustanowienie rekordu świa-

ta; 

2) 7.000 zł za ustanowienie rekordu Euro-

py.”; 

2) w § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Trener zawodnika nagrodzonego może 

otrzymać nagrodę w wysokości do 75% nagro-

dy zawodnika, a w konkurencjach zespołowych 

w wysokości nagrody zawodnika.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Wrocławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

MICHAŁ BOBOWIEC 

__________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz.1458. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1208 oraz z 2008 r. Nr 195, 

poz.1200. 

 

 

 

 

 

 

 

2049 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

NR XXXIII/1123/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/2974/05 Rady Miejskiej Wrocławia  

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród sportowych 

 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.1)) 

oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 592  

z późn. zm.2)) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. 

zm.3)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

W uchwale nr XLIV/2974/05 Rady Miejskiej Wro-

cławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie warun-

ków i trybu przyznawania nagród sportowych (Dz. 

Urz. Woj. Doln. Nr 260, poz. 4567) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nagrody pieniężne mogą być przyznane 

zawodnikom i ich trenerom, którzy osią-

gnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Za osiągnięcia w jednym roku zawodnik  

i trener może otrzymać jedną nagrodę.”; 

2) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
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„2. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodnika 

w kategorii seniorów za uzyskanie wyniku, 

o którym mowa w ust.1 pkt 1, może wyno-

sić do: 

1) 20.000 zł za zdobycie I miejsca na igrzy-

skach olimpijskich; 

2) 15.000 zł za zdobycie II miejsca na 

igrzyskach olimpijskich; 

3) 10.000 zł za zdobycie III miejsca na 

igrzyskach olimpijskich; 

4) 10.000 zł za zdobycie I miejsca na mi-

strzostwach świata; 

5) 8.000 zł za zdobycie II miejsca na mi-

strzostwach świata; 

6) 5.000 zł za zdobycie III miejsca na mi-

strzostwach świata; 

7) 5.000 zł za zdobycie I miejsca na mi-

strzostwach Europy; 

8) 3.000 zł za zdobycie II miejsca na mi-

strzostwach Europy; 

9) 2.000 zł za zdobycie III miejsca na mi-

strzostwach Europy. 

 3. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodnika 

w kategorii seniorów za uzyskanie wyniku o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2 może wynosić 

do: 

1) 10.000 zł za ustanowienie rekordu świa-

ta; 

2) 7.000 zł za ustanowienie rekordu Euro-

py.”; 

3) w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w 

brzmieniu: 

„8. Trener zawodnika nagrodzonego 

może otrzymać nagrodę do 75% na-

grody zawodnika, a w konkurencjach 

zespołowych w wysokości nagrody 

zawodnika.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Wrocławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

MICHAŁ BOBOWIEC 

__________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz.1458. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz  

z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

NR XXXIII/1124/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w 

ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), 

art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.2)), w związku z art. 5 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.3)) Rada 

Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustanawia się Uczniowski Program Stypendialny, 

którego celem jest wspieranie uzdolnionych 

uczniów i absolwentów wrocławskich szkół pod-

stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych. 

§ 2 

1. O uzyskanie świadczenia finansowego wypłaca-

nego w ramach Uczniowskiego Programu Sty-

pendialnego – zwanego dalej „stypendium”, 

ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci speł-

niający jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) posiadanie ocen celujących na świadectwie 

końcowym oraz szczególnych osiągnięć w 

różnych dziedzinach szkolnych lub pozaszkol-

nych na szczeblu co najmniej wojewódzkim 

(okręgowym); 

2) posiadanie tytułu laureata konkursu „Szkolny 

Nobel”; 

3) posiadanie tytułu laureata I, II lub III miejsca 

w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej; 

4) zdanie egzaminu maturalnego z matematyki 

na poziomie rozszerzonym. 

2. Prezydent może przyznać stypendium, w uza-

sadnionych przypadkach, uczniom mającym wy-

bitne osiągnięcia w dziedzinach szkolnych, inne 

niż opisane w § 2 ust. 1. 

3. Stypendium za osiągnięcia wymienione w ust. 1 

pkt 1, 2 i 3 mogą otrzymać uczniowie w czasie 

trwania nauki w szkole danego typu tylko raz i 

tylko z jednego tytułu. 

4. Ze stypendium wynikającego z zapisów ust. 1 

pkt 4 mogą korzystać absolwenci szkół ponad-

gimnazjalnych, pomimo wcześniejszego pobiera-

nia stypendium z innego tytułu. 

5. Stypendium za osiągnięcia wymienione w ust. 1 

pkt 1, 3 i 4 może być udzielone w roku szkol-

nym następującym bezpośrednio po roku szkol-

nym, w którym uzyskano tytuł do przyznania 

stypendium. 

§ 3 

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o sty-

pendium przez uczniów, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1, jest uzyskanie na świadectwie 

ukończenia klasy co najmniej dwóch ocen celu-

jących oraz udokumentowanie szczególnych 

osiągnięć w zakresie określonym w § 2 ust. 1 

pkt 1. 

2. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wyka-

zem kandydatów, spełniających kryteria okre-

ślone w ust. 1, zgłaszają dyrektorzy szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych w terminie do 30 czerwca każdego roku 

kalendarzowego do właściwej komórki organiza-

cyjnej Urzędu Miejskiego. 

3. Wykaz kandydatów winien zawierać: 

1) określenie szkoły występującej z wnioskiem o 

przyznanie stypendium; 

2) dane adresowe kandydata ubiegającego się o 

stypendium oraz prezentację jego osiągnięć; 

3) załączone dokumenty potwierdzające speł-

nienie kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

4. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesię-
cy, tj. od miesiąca września każdego roku kalen-
darzowego do miesiąca czerwca następnego ro-
ku kalendarzowego. 

§ 4 

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o sty-
pendium przez uczniów, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 2, jest uzyskanie przez ucznia tytułu 
laureata konkursu „Szkolny Nobel”. 

2. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wyka-
zem kandydatów, którzy uzyskali tytuł laureata 
konkursu "Szkolny Nobel" zgłasza Wysoka Kapi-
tuła „Szkolnego Nobla” w terminie do 15 maja 
każdego roku kalendarzowego, w którym prze-
prowadzono konkurs, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wnioski kandydatów, o których mowa w ust. 1, 
mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze 
szkołą lub pozaszkolną działalnością oświatowo-
wychowawczą do właściwej komórki organiza-
cyjnej Urzędu Miejskiego. 

4. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesię-
cy, tj. od miesiąca września roku kalendarzowe-
go, w którym przeprowadzono konkurs, o któ-
rym mowa w ust. 1, do miesiąca czerwca na-
stępnego roku kalendarzowego. 

§ 5 

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o sty-
pendium przez uczniów, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 3, jest uzyskanie przez ucznia tytułu 
laureata I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej 
olimpiadzie przedmiotowej. 

2. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wyka-
zem kandydatów, spełniających kryteria okre-
ślone w ust. 1, zgłaszają dyrektorzy szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, w terminie do 30 czerwca każdego roku 
do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu 
Miejskiego. 

3. Wykaz kandydatów winien zawierać: 
1) określenie szkoły występującej z wnioskiem o 

przyznanie stypendium; 
2) dane adresowe kandydata ubiegającego się o 

stypendium; 
3) dokument potwierdzający spełnienie kryte-

riów, o których mowa w ust. 1. 
4. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesię-

cy, tj. od miesiąca września każdego roku ka-
lendarzowego do miesiąca czerwca następnego 
roku kalendarzowego. 

§ 6 

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o sty-
pendium przez absolwentów, o których mowa w 
§ 2 ust. 1 pkt 4, jest zdany w pierwszym termi-
nie egzamin maturalny z matematyki na pozio-
mie rozszerzonym lub zdany egzamin z matema-
tyki w ramach matury międzynarodowej oraz 
podjęcie studiów stacjonarnych na kierunkach z 
zakresu nauk ścisłych lub technicznych we Wro-
cławiu. 

2. Wnioski o udzielenie stypendiów zgłaszają ab-
solwenci w terminie do 30 września każdego 
roku kalendarzowego do właściwej komórki or-
ganizacyjnej Urzędu Miejskiego. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11686  – Poz. 2050 

3. Wniosek winien zawierać: 

1) zaświadczenie z uczelni o złożeniu dokumen-

tów przez kandydata lub oświadczenie kan-

dydata o przyjęciu na studia; 

2) uzasadnienie wniosku (lub uzasadnienie spo-

rządzone przez kandydata, ubiegającego się o 

stypendium); 

3) kserokopię świadectwa z egzaminu matural-

nego potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez szkołę; 

4) kserokopię świadectwa ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez szkołę. 

4. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 

4, może być udzielone absolwentowi na okres 

do 9 miesięcy, począwszy od miesiąca paździer-

nika każdego roku kalendarzowego do miesiąca 

czerwca następnego roku kalendarzowego. 

5. Przy rozpatrywaniu wniosków nie będą brane 

pod uwagę wnioski absolwentów, którzy zdali 

egzamin maturalny, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie poprawkowym. 

§ 7 

1. Prezydent Wrocławia podejmuje decyzję o wy-

borze stypendystów oraz określa wysokość 

przyznanych stypendiów. 

2. Wykaz stypendystów przekazywany jest do 

wiadomości zainteresowanym szkołom i stypen-

dystom. 

§ 8 

1. Przyznane stypendia w przypadku, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust. 2, wypła-

cane będą uczniom i absolwentom, odpowied-

nio: co miesiąc, w terminie do dwudziestego 

dnia każdego miesiąca albo jednorazowo w ka-

się Urzędu Miejskiego lub na wskazane przez 

ucznia albo absolwenta konto. 

2. Przyznane stypendia w przypadku, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wypłacane będą ab-

solwentom, odpowiednio co miesiąc, w terminie 

do dwudziestego dnia każdego miesiąca w kasie 

Urzędu Miejskiego lub na wskazane przez ab-

solwenta konto, za wyjątkiem pierwszej wypłaty 

stypendiów, która będzie wypłacona do 30 li-

stopada z wyrównaniem za październik i listo-

pad. 

§ 9 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej pobierający 

stypendium na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4, zobo-

wiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

Prezydenta Wrocławia o skreśleniu go z listy stu-

dentów. Traci on prawo do otrzymania stypendium 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym został skreślony z listy studen-

tów. 

§ 10 

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie 

stypendiów, o których mowa w § 2, ustalana bę-

dzie corocznie w budżecie Gminy pod nazwą 

Uczniowski Program Stypendialny. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr XIX/537/08 Rady Miejskiej 

Wrocławia z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom w 

ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 29 kwietnia 2008 r. Nr 121, 

poz. 1421). 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Wrocławia. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

MICHAŁ BOBOWIEC 

_______________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz.1458. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 167, poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,  

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280,  

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r., Nr 6, poz. 33. 
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2051 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

NR XXXIII/1131/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1))  

i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku  

z uchwałą nr LVI/3345/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 

2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego (Biu-

letyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10, poz. 361) Rada Miejska 

Wrocławia uchwala, co następuje: 
 

 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego, 

zwany dalej planem, obejmuje obszar przedsta-

wiony na rysunku planu w skali 1:2000, stano-

wiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze względu na brak takich dóbr kultury; 

2) wskaźników intensywności zabudowy – ze 

względu na brak potrzeby takich regulacji; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepi-

sów, w tym terenów górniczych oraz zagro-

żonych osuwaniem się mas ziemnych – ze 

względu na brak takich terenów i obiektów; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów, 

ze względu na brak potrzeby takiego zago-

spodarowania; 

5) granic obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 

względu na brak potrzeby wyznaczania ta-

kich obszarów; 

6) granic terenów pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m² − ze względu na brak potrzeby 

wyznaczania takich terenów; 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

oraz terenów służących organizacji imprez 

masowych – ze względu na brak potrzeby 

wyznaczania takich terenów; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 

ochronnych − ze względu na brak takich 

pomników oraz ich stref ochronnych. 

§ 2 

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 

2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia 

technicznego, w tym sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetycz-

ne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz 

inne podobne, a także kabiny telefoniczne  

i anteny oraz inne podobne obiekty; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 

ograniczająca fragment terenu, na wyłącz-

nie którym dopuszcza się wznoszenie bu-

dynków, linia ta nie dotyczy podziemnych 

części obiektów budowlanych, balkonów, 

wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zada-

szeń nad wejściami do budynków, elemen-

tów odwodnienia, elementów wystroju 

elewacji i innych podobnych elementów bu-

dynków, których zasięg może być ograni-

czony w ustaleniach planu; 

4) nośnik reklamowy – budowla służąca re-

klamie; 

5) obiekt wbudowany w budynek – wyodręb-

niona grupa powiązanych ze sobą pomiesz-

czeń stanowiąca całość funkcjonalną nale-

żącą do danej kategorii przeznaczenia  

i znajdująca się w budynku, którego co 

najmniej 70% powierzchni użytkowej zaj-

mują pomieszczenia zaliczone do jednej, in-

nej kategorii przeznaczenia; 

6) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekra-

czalna linia zabudowy, na której musi być 

usytuowana zewnętrzna krawędź ze-

wnętrznej ściany budynku, linia ta nie doty-

czy przejść i przejazdów bramowych na po-

ziomie terenu; 

7) obszar zabudowany A – obszar zajęty przez 

rzut na powierzchnię terenu wszystkich 

kondygnacji naziemnych budynku lub bu-

dynków w zewnętrznym obrysie ścian ze-

wnętrznych; 

8) parking samodzielny jednopoziomowy – 

jednokondygnacyjna budowla lub budynek 

przeznaczony do przechowywania samo-

chodów; 

9) parking terenowy otwarty – jednopoziomo-

we odkryte miejsce postojowe lub ich zgru-
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powanie opierające się na gruncie i niebę-

dące elementem pasa drogowego; 

10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 

jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

11) teren – część obszaru objętego planem wy-

znaczona liniami rozgraniczającymi, ozna-

czona symbolem; 

12) trasa rowerowa − czytelny i spójny ciąg 

rozwiązań technicznych, zapewniający bez-

pieczny i wygodny ruch rowerowy, na który 

mogą składać się: wydzielone drogi rowe-

rowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, 

ulice w strefach ograniczonej prędkości, uli-

ce w strefach zamieszkania, drogi we-

wnętrzne oraz inne podobne; 

13) wydzielenie wewnętrzne – część terenu 

oznaczona symbolem. 

§ 3 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu,  

o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem tożsame  

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 

oraz strefy ochrony konserwatorskiej doty-

czącej zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) granice wydzieleń wewnętrznych; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy; 

7) symbole terenów; 

8) symbole wydzieleń wewnętrznych; 

9) strefy warunkowego dopuszczenia lokaliza-

cji zabudowy; 

10) strefy obowiązkowej lokalizacji ciągu pie-

szo-rowerowego; 

11) obiekty objęte ochroną konserwatorską na 

mocy ustaleń planu. 

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-

łącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 

uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych stanowi 

załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia 

terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 

należy przez to rozumieć budynek mieszkal-

ny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 

mieszkania lub ich zespół, a także części 

budynków niemieszkalnych, w których 

znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z 

obiektami towarzyszącymi, nienależącymi 

do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

2) mieszkania towarzyszące − należy przez to 

rozumieć części budynków niemieszkal-

nych, w których znajdują się nie więcej niż 

2 mieszkania; 

3) handel detaliczny małopowierzchniowy A – 

należy przez to rozumieć obiekty służące 

sprzedaży detalicznej, przystosowane do 

przyjmowania klientów, o powierzchni 

sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz 

punkty sprzedaży zakładów, gier losowych 

oraz loteryjnych i zakładów sportowych, 

wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-

żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-

renu, z wyłączeniem stacji paliw; 

4) handel detaliczny małopowierzchniowy B − 

należy przez to rozumieć obiekty służące 

sprzedaży detalicznej, przystosowane do 

przyjmowania klientów, o powierzchni 

sprzedaży powyżej 400 m2, ale nie większej 

niż 2000 m2, wraz z obiektami towarzyszą-

cymi, nienależącymi do innej kategorii prze-

znaczenia terenu, z wyłączeniem stacji pa-

liw; 

5) gastronomia – należy przez to rozumieć re-

stauracje, bary, kawiarnie, koktajlbary, wi-

niarnie, puby, stołówki, obiekty służące 

działalności kateringowej, a także obiekty 

do nich podobne, nienależące do innej kate-

gorii przeznaczenia terenu; 

6) rozrywka − należy przez to rozumieć dys-

koteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salo-

ny gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z 

obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 

do nich podobne nienależące do innej kate-

gorii przeznaczenia terenu; 

7) drobne usługi rozrywki − należy przez to 

rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety 

wróżek i astrologów, a także obiekty do 

nich podobne, nienależące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

8) widowiskowe obiekty kultury − należy 

przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, 

sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, 

kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami 

towarzyszącymi, a także obiekty do nich 

podobne, nienależące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

9) obiekty upowszechniania kultury – należy 

przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, 

mediateki, wypożyczalnie filmów, centra in-

formacyjne, kluby tematyczne, wraz z 

obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 

do nich podobne, nienależące do innej kate-

gorii przeznaczenia terenu; 

10) wystawy i ekspozycje – należ przez to ro-

zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-

wowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a 

także obiekty do nich podobne, nienależące 

do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

11) obiekty sakralne − należy przez to rozu-

mieć świątynie i obiekty zgromadzeń religij-

nych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w 

tym kaplice, plebanie, domy parafialne i ka-

techetyczne, a także obiekty do nich po-
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dobne, nienależące do innej kategorii prze-

znaczenia terenu; 

12) pracownie artystyczne – należy przez to ro-

zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-

cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 

artystycznych, a także obiekty do nich po-

dobne, nienależące do innej kategorii prze-

znaczenia terenu; 

13) biura – należy przez to rozumieć budynki 

lub ich części, w których prowadzi się dzia-

łalność związaną z zarządzaniem, działaniem 

organizacji, doradztwem, finansami, ubez-

pieczeniami, projektowaniem, obsługą nie-

ruchomości, wynajmem, pośrednictwem, 

prowadzeniem interesów, pracami badaw-

czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-

łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-

niami, świadczeniem usług turystycznych 

poza udzielaniem noclegów, przetwarza-

niem i przesyłaniem informacji, informatyką, 

przygotowywaniem programów telewizyj-

nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-

łek, administracją, wymiarem sprawiedliwo-

ści, zarządzaniem obroną narodową, policją, 

strażą pożarną i służbami ochrony, repre-

zentowaniem państw, instytucjami między-

narodowymi, konserwacją i naprawą ma-

szyn biurowych, a także podobną działal-

ność, której nie prowadzi się w budynkach 

lub ich częściach należących do innych ka-

tegorii przeznaczenia terenu; 

14) hotele – należy przez to rozumieć budynki 

niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-

go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-

spody, schroniska turystyczne, wraz z 

obiektami towarzyszącymi, a także obiekty 

do nich podobne, nienależące do innej kate-

gorii przeznaczenia terenu; 

15) usługi drobne – należy przez to rozumieć 

punkty usług szewskich, krawieckich, ry-

marskich, fotograficznych, introligatorskich, 

poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-

zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-

skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-

skich, punkty napraw artykułów użytku 

osobistego i użytku domowego, studia wi-

zażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, 

gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu  

i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a 

także obiekty do nich podobne, nienależące 

do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

16) szpitale − należy przez to rozumieć obiekty 

opieki zdrowotnej, w których udziela się ca-

łodobowych świadczeń zdrowotnych, w 

tym szpitale, prewentoria, sanatoria, zakła-

dy opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgna-

cyjno-opiekuńcze, ośrodki terapii uzależnień, 

izby wytrzeźwień, hospicja, wraz z obiek-

tami towarzyszącymi, a także obiekty do 

nich podobne, nienależące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

17) poradnie medyczne – należy przez to rozu-

mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, 

ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje 

dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje 

krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety 

paramedyczne, a także obiekty do nich po-

dobne, nienależące do innej kategorii prze-

znaczenia terenu; 

18) pracownie medyczne – należy przez to ro-

zumieć pracownie diagnostyki medycznej, 

protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-

cownie ortopedyczne, banki krwi, organów 

i szpiku kostnego, a także obiekty do nich 

podobne, nienależące do innej kategorii 

przeznaczenia; 

19) żłobki; 

20) edukacja – należy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-

szącymi, z wyjątkiem szkół wyższych,  

a także obiekty do nich podobne, nienależą-

ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

21) obiekty kształcenia dodatkowego – należy 

przez to rozumieć obiekty, w których pro-

wadzone jest kształcenie dodatkowe lub 

uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz 

działalność wspomagająca proces naucza-

nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,  

a także obiekty do nich podobne, w tym 

szkoły, nienależące do innej kategorii prze-

znaczenia terenu; 

22) uczelnie wyższe; 

23) obiekty naukowe i badawcze − należy 

przez to rozumieć obiekty, w których pro-

wadzi się działalność naukową lub badaw-

czą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje 

meteorologiczne, wraz z obiektami towa-

rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-

ne, nienależące do innej kategorii przezna-

czenia terenu; 

24) policja i służby ochrony – należy przez to 

rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, 

służb ochrony, w tym straży ochrony kolei, 

agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów słu-

żących ich zarządzaniu, a także obiekty do 

nich podobne, nienależące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

25) produkcja drobna − należy przez to rozu-

mieć niewielkie obiekty związane z prowa-

dzeniem działalności wytwórczej, takie jak 

piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poli-

graficzne i tym podobne, w tym obiekty 

przystosowane do przyjmowania klientów, 

wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 

obiekty do nich podobne, nienależące do in-

nej kategorii przeznaczenia terenu; 

26) wytwarzanie energii cieplnej; 

27) stacje paliw; 

28) obiekty do parkowania; 

29) porty rzeczne; 

30) telekomunikacja – należy przez to rozumieć 

obiekty zapewniające łączność telefoniczną 

i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-

diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii 

komórkowej, a także obiekty do nich po-

dobne, nienależące do innej kategorii prze-

znaczenia terenu; 

31) zieleń parkowa; 

32) skwery; 

33) place zabaw; 
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34) terenowe urządzenia sportowe − należy 

przez to rozumieć niekryte urządzenia do 

uprawiania sportu wraz z obiektami towa-

rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii 

przeznaczenia terenu; 

35) kryte urządzenia sportowe – należy przez to 

rozumieć kryte w całości lub w części urzą-

dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-

tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-

nej kategorii przeznaczenia terenu;  

36) łąki rekreacyjne; 

37) przystanie; 

38) wody powierzchniowe − należy przez to 

rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze 

związanymi z nimi obszarami, w tym służą-

cymi do przeprowadzenia wód powodzio-

wych, budowle hydrotechniczne, z wyjąt-

kiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty 

do nich podobne, nienależące do innej kate-

gorii przeznaczenia terenu; 

39) budowle przeciwpowodziowe − należy 

przez to rozumieć budowle służące ochronie 

przed powodzią, wraz z obiektami towarzy-

szącymi, a także obiekty do nich podobne, 

nienależące do innej kategorii przeznaczenia 

terenu; 

40) linie kolejowe; 

41) ulice; 

42) place; 

43) drogi wewnętrzne; 

44) węzeł integracyjny – należy przez to rozu-

mieć wielofunkcyjny obiekt lub zespół 

obiektów stanowiący całość funkcjonalno- 

przestrzenną, który pełni rolę obsługująco-

integrującą dla pasażerów transportu pu-

blicznego i umożliwia im wybór środka 

transportu; 

45) ciągi piesze; 

46) ciągi pieszo- rowerowe; 

47) główne punkty zasilania w energię elek-

tryczną; 

48) stacje transformatorowe; 

49) stacje gazowe; 

50) urządzenia wodociągowe − należy przez to 

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, 

hydrofornie, a także obiekty do nich podob-

ne, nienależące do innej kategorii przezna-

czenia terenu; 

51) urządzenia kanalizacyjne − należy przez to 

rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki 

ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, 

a także obiekty do nich podobne, nienależą-

ce do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

52) urządzenie telekomunikacyjne – należy 

przez to rozumieć kontenery telekomunika-

cyjne, szafy kablowe, a także obiekty do 

nich podobne, nienależące do innej kategorii 

przeznaczenia terenu. 

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-

czenia terenu: 

1) usługi – grupa obejmuje kategorie: 

a) handel detaliczny małopowierzchniowy A, 

b) biura, 

c) gastronomia, 

d) rozrywka, 

e) drobne usługi rozrywki, 

f) hotele, 

g) usługi drobne, 

h) pracownie artystyczne, 

i) produkcja drobna; 

2) kultura – grupa obejmuje kategorie: 

a) widowiskowe obiekty kultury, 

b) obiekty upowszechniania kultury, 

c) wystawy i ekspozycje, 

d) obiekty sakralne; 

3) opieka zdrowotna i społeczna – grupa obej-

muje kategorie: 

a) szpitale, 

b) poradnie medyczne, 

c) pracownie medyczne, 

d) żłobki; 

4) nauka i szkolnictwo wyższe – grupa obejmuje 

kategorie: 

a) uczelnie wyższe, 

b) obiekty naukowe i badawcze; 

5) bulwary spacerowe – grupa obejmuje katego-

rie: 

a) zieleń parkowa, 

b) skwery, 

c) place zabaw, 

d) przystanie, 

e) ciągi piesze, 

f) ciągi pieszo-rowerowe; 

6) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje ka-

tegorie: 

a) place, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) ciągi piesze, 

d) ciągi pieszo-rowerowe; 

e) obiekty do parkowania; 

7) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa 

obejmuje kategorie: 

a) stacje transformatorowe; 

b) stacje gazowe; 

c) urządzenia wodociągowe 

d) urządzenia kanalizacyjne, 

e) urządzenie telekomunikacyjne; 

8) marina – grupa obejmuje kategorie: 

a) przystanie, 

b) obiekty kształcenia dodatkowego, 

c) handel detaliczny małopowierzchniowy A, 

d) drobne usługi rozrywki, 

e) biura, 

f) gastronomia, 

g) usługi drobne; 

9) sport, wypoczynek i parki – grupa obejmuje 

kategorie: 

a) zieleń parkowa, 

b) skwery, 

c) place zabaw, 

d) terenowe urządzenia sportowe, 

e) kryte urządzenia sportowe, 

f) łąki rekreacyjne. 

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-

dzenia budowlane towarzyszące kategoriom 

przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 
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R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-

tej dachem, mierzony od poziomu terenu do 

najwyższego punktu pokrycia dachu nie może 

być większy niż 30 m, o ile ustalenia dla tere-

nów nie stanowią inaczej; 

2) budynki, których więcej niż 50% powierzchni 

użytkowej zajmują pomieszczenia handlu deta-

licznego małopowierzchniowego B o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 500 m2, nie mo-

gą mieć mniej niż 2 kondygnacje na co naj-

mniej 50% ich obszaru zabudowanego A; 

3) nie dopuszcza się wolno stojących stacji ba-

zowych telefonii komórkowej; 

4) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstrukcją 

wsporczą zamocowaną na budynku lub bu-

dowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu 

dachu tego budynku lub budowli przy tej kon-

strukcji do jej najwyższego punktu nie może 

być większy niż 1/3 wymiaru pionowego bu-

dynku lub budowli mierzonego od poziomu te-

renu do najwyższego punktu pokrycia dachu, o 

ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; 

5) poza zasadami usytuowania budynku określo-

nymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się 

sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez 

otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną w odle-

głości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio 

przy tej granicy; 

6) nie dopuszcza się nośników reklamowych na 

terenach 3WS/1, 3WS/2, 4WS/1, 4WS/2, 

5ZP, 6ZP/1, 6ZP/2, 6ZP/3; 

7) na terenach 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3  

i 2MW nośniki reklamowe dopuszcza się wy-

łącznie na ścianach kondygnacji parterowej 

budynków, z zastrzeżeniem pkt 8; 

8) nośniki reklamowe i reklamy nie mogą przesła-

niać okien; 

9) na terenach 2KDZ, 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3 

i 3KDD/4 powierzchnia ekspozycyjna nośników 

reklamowych nie może być większą niż 4 m²; 

10) na terenach, o których mowa w pkt 9, mini-

malna odległość pomiędzy wolno stojącymi 

nośnikami reklamowymi nie może być mniejsza 

niż 30 m. 

§ 6 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 

ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu 

oraz ochrony przyrody: 

1) na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni; 

2) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony śro-

dowiska w zakresie ochrony przed hałasem te-

reny oznaczone na rysunku planu symbolami 

1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 2MW oraz 

wydzielenia wewnętrzne (D1) i (D2) na terenie 

3WS/1 należą do terenów w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

§ 7 

1. Obejmuje się ochroną konserwatorską następu-
jące obiekty: 
1) Park Dębowy, w tym parkowe tereny rekre-

acyjne Jahnwiese – Spielwiese, obejmujący 
cały teren 6ZP/3; 

2) schron przeciwlotniczy z II wojny światowej 
znajdujący się w Parku Dębowym na terenie 
6ZP/3; 

3) stanowiska dział przeciwlotniczych znajdują-
ce się w Parku Dębowym na terenie 6ZP/3; 

4) basen postojowy, będący zimowiskiem ba-
rek, znajdujący się na terenie 4WS/2; 

5) pozostałości zespołu Portu Popowice: 
a) basen portowy znajdujący się na terenach 

3WS/1 i 3WS/2, 
b) budynek mieszkalny oznaczony na rysun-

ku planu, znajdujący się na terenie  
1MW-U/2, 

c) nadrzeczne wywrotnice kolejowe ozna-
czone na rysunku planu, znajdujące się na 
terenie 4WS/1. 

2. Przedmiotem ochrony w ramach: 
1) obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest 

układ przestrzenny terenu historycznych te-
renów rekreacyjnych Jahnwiese – Spielwiese 
na obszarze historycznej zieleni parkowej; 

2) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4  
i ust. 1 pkt 5 lit. a, jest przebieg linii brzego-
wej oraz głębokość basenów umożliwiająca 
żeglugę; 

3) obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, 
są gabaryty, elewacje oraz kształt dachu. 

3. Na całym obszarze objętym planem ustala się 
strefę ochrony konserwatorskiej, w której przed-
miotem ochrony są obiekty wymienione w ust. 1. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się 
strefę ochrony konserwatorskiej zabytków ar-
cheologicznych, w której przedmiotem ochrony 
są obiekty archeologiczne oznaczone na rysunku 
planu: 
1) stanowisko nr 13/133/79-28 AZP (10-

archiwalia) – cmentarzysko całopalne; 
2) stanowisko nr 10/130/79-28 AZP − ślad 

osadniczy kultury łużyckiej i z późnego śre-
dniowiecza; 

3) stanowisko nr 7 archiwalia − grodzisko z 
wczesnego średniowiecza; 

4) stanowisko nr 3/16/79-28 AZP − punkt 
osadniczy z neolitu, epoki brązu oraz kultury 
łużyckiej i przeworskiej. 

5. W strefie, o której mowa w ust. 4, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) prowadzenie prac ziemnych należy opiniować 

z właściwymi służbami ochrony zabytków; 
2) podczas prac ziemnych na terenie stanowisk 

archeologicznych, oraz w przypadku odkryć 
zabytków archeologicznych na pozostałym 
obszarze, należy przeprowadzić badania ar-
cheologiczne za pozwoleniem właściwych 
służb ochrony zabytków. 

§ 8 

Wyznacza się granice obszarów rehabilitacji parków 

tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów 6ZP/1, 

6ZP/2 i 6ZP/3. 
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§ 9 

Wyznacza się granice obszarów wymagających 

przekształceń lub rekultywacji tożsame z liniami 

rozgraniczającymi terenów 1MW-U/1, 1MW-U/2, 

1MW-U/3, 2MW, 3WS/1, 3WS/2 i 4WS/2. 

§ 10 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące scala-

nia i podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 

nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż 2 m2. 

§ 11 

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-

kowania pojazdów: 

1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych towarzyszące poszczególnym kate-

goriom przeznaczenia terenu co najmniej w licz-

bie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźni-

kami: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

– 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 

b) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego A i handlu detalicznego małopo-

wierzchniowego B – 25 miejsc postojowych 

na 1000 m² powierzchni sprzedaży, 

c) dla widowiskowych obiektów kultury –  

20 miejsc postojowych na 100 miejsc dla 

widzów, 

d) dla obiektów upowszechniania kultury, wy-

staw i ekspozycji – 10 miejsc postojowych 

na 1000 m² powierzchni użytkowej, 

e) dla żłobków i edukacji – 2 miejsca postojowe 

na 1 oddział, 

f) dla uczelni wyższych – 15 miejsc postojo-

wych na 100 stanowisk pracy i miejsc dla 

studentów, 

g) dla obiektów naukowych i badawczych – 20 

miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, 

h) dla gastronomii i rozrywki – 15 miejsc posto-

jowych na 1000 m² powierzchni użytkowej, 

i) dla biur – 25 miejsc postojowych na 1000 m² 

powierzchni użytkowej, 

j) dla hoteli – 50 miejsc postojowych na 100 

jednostek mieszkalnych, 

k) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 10 

miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni 

użytkowej, 

l) dla poradni i pracowni medycznych – 15 

miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni 

użytkowej; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 

należy usytuować na fragmencie działki budow-

lanej znajdującej się na terenie, na której usytu-

owany jest obiekt, któremu te miejsca towarzy-

szą; 

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-

cza się wyłącznie jako podziemne. 

§ 12 

Obowiązują następujące ustalenia w zakresie infra-

struktury technicznej: 

1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną; 

2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z 

sieci wodociągowej; 

3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza 

się wyłącznie siecią kanalizacyjną; 

4) sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza się wy-

łącznie jako podziemne. 

§ 13 

Następujące tereny znajdują się na obszarze bezpo-

średniego zagrożenia powodzią: 4WS/1, część te-

renu 4WS/2 pomiędzy linią brzegu a wysokim brze-

giem, włączonym w trasę wału przeciwpowodzio-

wego, 3WS/1, 3WS/2, 5ZP oraz część terenu 

1MW-U/1. 

§ 14 

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-

czone na cele publiczne: 

1KSWI, 2KDZ, 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3, 

3KDD/4, 4KDPR, 3WS/2, 5ZP, 6ZP/1, 6ZP/2, 

6ZP/3, 7E. 

§ 15 

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-

stawie której ustala się opłatę, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

dla: 

1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1KSWI, 2KDZ, 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3, 

3KDD/4, 4KDPR, 3WS/2, 5ZP, 6ZP/1, 6ZP/2, 

6ZP/3, 7E na 0,1%; 

2) pozostałych terenów na 3%. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 16 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MW-U/1, 1MW-U/2, 1MW-U/3, 

ustala się przeznaczenie: 

1) usługi; 

2) handel detaliczny małopowierzchniowy B; 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

4) kultura; 

5) opieka zdrowotna i społeczna; 

6) edukacja; 

7) obiekty kształcenia dodatkowego; 

8) nauka i szkolnictwo wyższe; 

9) mieszkania towarzyszące; 

10) policja i służby ochrony; 

11) telekomunikacja; 

12) infrastruktura drogowa; 

13) urządzenia infrastruktury technicznej; 

14) wytwarzanie energii cieplnej; 

15) bulwary spacerowe; 

16) wody powierzchniowe; 

17) budowle przeciwpowodziowe; 

18) marina. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 

rysunku planu symbolem (E) nie dopuszcza 
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się budynków, w których znajdują się miesz-

kania; 

2) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 

rysunku planu symbolem (A) wymiar pionowy 

budynku lub budowli przekrytej dachem, mie-

rzony od poziomu terenu do najwyższego 

punktu pokrycia dachu nie może być większy 

niż 20 m; 

3) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 

rysunku planu symbolem (B) wymiar pionowy 

budynku lub budowli przekrytej dachem, mie-

rzony od poziomu terenu do najwyższego 

punktu pokrycia dachu nie może być większy 

niż 39 m; 

4) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na 

rysunku planu symbolem (C) wymiar pionowy 

budynku lub budowli przekrytej dachem, mie-

rzony od poziomu terenu do najwyższego 

punktu pokrycia dachu nie może być większy 

niż 45 m; 

5) w strefie warunkowego dopuszczenia lokali-

zacji zabudowy, wyznaczonej na rysunku 

planu, dopuszcza się zabudowę wyłącznie 

poza obszarem bezpośredniego zagrożenia 

powodzią; 

6) marinę dopuszcza się wyłącznie na terenie 

1MW-U/1; 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 

stanowić co najmniej 30% powierzchni dział-

ki budowlanej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące systemu 

transportowego: 

1) dojazd do terenu 1MW-U/1 dopuszcza się 

wyłącznie od terenów 3KDD/2 i 3KDD/3, do-

jazd do wydzielenia wewnętrznego (E) na te-

renie 1MW-U/1 dopuszcza się również od uli-

cy Wejherowskiej; 

2) dojazd do terenu 1MW-U/2 dopuszcza się 

wyłącznie od terenów 3KDD/2 i 3KDD/3; 

3) dojazd do terenu 1MW-U/3 dopuszcza się 

wyłącznie od terenów 3KDD/2 i 3KDD/4; 

4) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy, łączący 

tereny 6ZP/2 i 6ZP/3 przebiegający w stre-

fach obowiązkowej lokalizacji ciągu pieszo- 

-rowerowego, wyznaczonych na rysunku pla-

nu, oraz przez teren 3KDD/3; 

5) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy, łączący 

tereny 4WS/1 i 6ZP/3 przebiegający przez te-

reny 1MW-U/1, 3KDD/3 i 1MW-U/2; 

6) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szeroko-

ści co najmniej 3 m przebiegający przez teren 

1MW-U/1 wzdłuż granicy z terenem 3WS/1. 

§ 17 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 2MW, ustala się przeznaczenie: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) wytwarzanie energii cieplnej; 

4) telekomunikacja; 

5) infrastruktura drogowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, po-

wierzchnia terenu biologicznie czynna musi sta-

nowić co najmniej 30% powierzchni działki bu-

dowlanej. 

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 

dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDD/2 po-

przez teren 6ZP/3 w granicach wydzielenia we-

wnętrznego (F). 

§ 18 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3WS/1 i 3WS/2, ustala się przezna-

czenie: 

1) wody powierzchniowe; 

2) bulwary spacerowe; 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

4) usługi; 

5) handel detaliczny małopowierzchniowy B; 

6) opieka zdrowotna i społeczna; 

7) telekomunikacja; 

8) urządzenia infrastruktury technicznej; 

9) obiekty do parkowania; 

10) marina. 

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) obiekty, o przeznaczeniu: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, usługi, handel deta-

liczny małopowierzchniowy B, opieka zdro-

wotna i społeczna, urządzenia infrastruktury 

technicznej i obiekty do parkowania, dopusz-

cza się wyłącznie w wydzieleniach we-

wnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami (D1) i (D2); 

2) w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych 

na rysunku planu symbolami (D1) i (D2) wy-

miar pionowy budynku, mierzony od poziomu 

górnej krawędzi skarpy przy granicach wy-

dzielenia wewnętrznego (D1) do najwyższego 

punktu pokrycia dachu nie może być większy 

niż 80 m; 

3) w wydzieleniu wewnętrznym (D2) dopuszcza 

się wyłącznie części budynków usytuowa-

nych w wydzieleniu wewnętrznym (D1) 

nadwieszone co najmniej 4 m ponad lustrem 

wody basenu; 

4) wymiar pionowy anteny wraz z konstrukcją 

wsporczą zamocowaną na budynku, o któ-

rym mowa w pkt 2, mierzony od poziomu 

dachu tego budynku do jego najwyższego 

punktu nie może być większy niż 10 m; 

5) dopuszcza się mosty, kładki i pomosty; 

6) szerokość otwarcia urządzenia przeciwpowo-

dziowego, umożliwiającego wpływanie obiek-

tów pływających do terenów 3WS/1  

i 3WS/2, nie może być mniejsza niż 6,5 m. 

§ 19 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4WS/1 i 4WS/2, ustala się przezna-

czenie: 

1) wody powierzchniowe; 

2) porty rzeczne; 

3) linie kolejowe; 

4) telekomunikacja; 

5) urządzenia infrastruktury technicznej; 

6) wytwarzanie energii cieplnej; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11694  – Poz. 2051 

7) stacje paliw, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; 

8) obiekty do parkowania; 

9) drogi wewnętrzne; 

10) bulwary spacerowe; 

11) marina; 

12) usługi; 

13) sport, wypoczynek i parki, z zastrzeżeniem 

ust. 2 pkt 2. 

2. W ramach przeznaczenia: 

1) stacje paliw, dopuszcza się wyłącznie stacje 

paliw dla obiektów pływających; 

2) sport, wypoczynek i parki nie dopuszcza się 

zieleni parkowej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia sprzedaży jednego obiektu o 

przeznaczeniu handel detaliczny małopo-

wierzchniowy A nie może przekraczać 200 m²; 

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 

do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 12 m; 

3) dla działek budowlanych obiektów usług i 

obiektów kształcenia dodatkowego: 

a) udział powierzchni obszaru zabudowanego 

w powierzchni działki budowlanej nie mo-

że być większy niż 60%; 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna 

musi stanowić co najmniej 15% po-

wierzchni działki budowlanej; 

4) na terenie 4WS/1 wzdłuż południowego 

brzegu rzeki od granicy terenu 3WS/2 do 

wschodniej granicy planu obowiązuje bulwar 

spacerowy połączony z ciągami pieszymi bie-

gnącymi wzdłuż rzeki po wschodniej stronie 

mostu kolejowego. 

§ 20 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 5ZP, ustala się przeznaczenie: 

1) łąki rekreacyjne; 

2) marina; 

3) terenowe urządzenia sportowe; 

4) bulwary spacerowe; 

5) budowle przeciwpowodziowe; 

6) telekomunikacja; 

7) urządzenia infrastruktury technicznej; 

8) obiekty do parkowania. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu 

do najwyższego punktu pokrycia dachu nie 

może być większy niż 6 m; 

2) wzdłuż brzegu rzeki od granicy obszaru obję-

tego planem do zachodniej linii rozgraniczają-

cej terenu 3WS/2 obowiązuje bulwar space-

rowy połączony z ciągami pieszymi biegną-

cymi wzdłuż rzeki po zachodniej stronie Mo-

stu Milenijnego. 

§ 21 

1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 6ZP/1, 6ZP/2 i 6ZP/3, ustala się 
przeznaczenie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) zieleń parkowa; 
2) place zabaw; 
3) terenowe urządzenia sportowe; 
4) urządzenia infrastruktury technicznej; 
5) infrastruktura drogowa. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 6ZP/3, w granicach wydzielenia we-
wnętrznego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem (F), obowiązuje ustalenie dotyczące 
zagospodarowania terenu − obiekty do parko-
wania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi te-
renowe otwarte. 

3. Drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
6ZP/3 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem (F). 

§ 22 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7E, ustala się przeznaczenie: 
1) główne punkty zasilania w energię elektryczną; 
2) stacje transformatorowe; 
3) telekomunikacja; 
4) urządzenia infrastruktury technicznej; 
5) obiekty do parkowania. 

2. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDD/2. 

§ 23 

1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KSWI, ustala się przeznaczenie: 
1) węzeł integracyjny; 
2) telekomunikacja; 
3) urządzenia infrastruktury technicznej; 
4) skwery; 
5) place zabaw. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, wymiar 
pionowy budynku lub budowli przekrytej da-
chem, mierzony od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu pokrycia dachu nie może być 
większy niż 35 m. 

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, 
dopuszcza się wyłącznie od terenów 3KDD/2, 
3KDD/4 i 2KDZ. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KDZ ustala się przeznaczenie: 
1) ulica; 
2) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2) obowiązuje obustronny chodnik; 
3) obowiązuje trasa rowerowa; 
4) obowiązuje torowisko tramwajowe. 

§ 25 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3KDD/1, 3KDD/2, 3KDD/3 i 3KDD/4 

ustala się przeznaczenie: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11695  – Poz. 2051 

1) ulica; 

2) ciągi pieszo-rowerowe; 

3) urządzenia telekomunikacyjne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-

rowania terenu: 

1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 

2) obowiązują chodniki. 

§ 26 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 4KDPR ustala się przeznaczenie − ciąg pieszo- 

-rowerowy. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 27 

Traci moc uchwała nr LI/754/98 Rady Miejskiej 

Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1998 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu osiedlowego ośrodka 

usługowo-handlowego przy ul. Wejherowskiej we 

Wrocławiu oraz zmiany miejscowego planu ogólne-

go zagospodarowania przestrzennego miasta Wro-

cławia w zakresie opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego Nr 7, poz. 69) na obszarze objętym 

planem. 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Wrocławia. 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

PIOTR KUCZYŃSKI 

___________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008  r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 

Wrocławia nr XXXIII/1131/09 z dnia  

23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 

Wrocławia nr XXXIII/1131/09 z dnia  

23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 

 

 

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia 

 

 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego z ustaleniami Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr 

LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, 

poz. 253). 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 

Wrocławia nr XXXIII/1131/09 z dnia  

23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 

 

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego wniesionej przez 

Aleksandra Czarnego pismem w dniu 6 marca 2009 r.  

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego wniesionej przez 

Marka Nowaka pismem w dniu 9 marca 2009 r., w części dotyczącej: 

1) ustalenia zakazu grodzenia terenu; 

2) wyznaczenia szpalerów drzew na terenie 1MW-U/1 wzdłuż granicy z wydzieleniem 

wewnętrznym (E), jako łącznika pomiędzy terenami 6ZP/2 i 5ZP oraz w formie łącz-

nika między terenami 6ZP/2 i 6ZP/3, w granicach obowiązkowej lokalizacji ciągu pie-

szo-rowerowego; 

3) wyznaczenia na rysunku planu wszystkich lub wybranych dróg wewnętrznych albo 

ustalenie zasad sytuowania tych dróg; 

4) ustalenia minimalnej szerokości dróg wewnętrznych; 

5) ustalenia zakazu sytuowania urządzeń, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, 

anten i masztów na dachach budynków i budowli o wysokości mniejszej niż 30 m; 

6) wprowadzenia nakazu sytuowania punktów zbiórki odpadów w kondygnacji pod-

ziemnej budynków w całości lub w części z przeznaczeniem na zabudowę mieszka-

niową wielorodzinną, jeśli taka występuje w budynku lub wprowadzenia ograniczeń 

sytuowania nadziemnych punktów zbiórki odpadów w sąsiedztwie terenów 2KDZ, 

5ZP, 6ZP/2, 6ZP/3, 4WS/1 oraz ulic klasy dojazdowej i dróg wewnętrznych; 

7) wprowadzenia w paragrafie 5 zakazu nośników reklamowych w odległości mniejszej 

niż 30 m od linii rozgraniczającej terenu 2KDZ lub wprowadzenia innej odległości mi-

nimalnej; 

8) wprowadzenia w paragrafie 5 ograniczenia powierzchni ekspozycyjnej nośników re-

klamowych do 6 m²; 

9) ustalenia zasad dopuszczalnego sytuowania budynków mieszkalnych i innych prze-

znaczeń narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu, jednak bez uwzględniania 

redukcji uciążliwości w formie ekranów akustycznych; 

10) ustalenia wymagań, które powinny spełniać ciągi pieszo-rowerowe; 

11) ustalenia minimalnej dopuszczalnej wysokości budynków; 

12) wykreślenia szpitali z grupy kategorii przeznaczenia opieka zdrowotna i społeczna lub 

ustalenie maksymalnej powierzchni użytkowej dla takich obiektów; 

13) ustalenia na terenie 1MW-U/1 obowiązkowej minimalnej powierzchni użytkowej 

mieszkań w każdym z budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w których 

występują inne przeznaczenia; 

14) niedopuszczenia w wydzieleniu wewnętrznym (E) na terenie 1MW-U/1 budynków  

o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, opieka zdrowotna i społeczna, 
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edukacja, obiekty kształcenia dodatkowego, nauka i szkolnictwo wyższe oraz miesz-

kania towarzyszące; 

15) niedopuszczenia w wydzieleniach wewnętrznych (B) i (C) na terenie 1MW-U/3 bu-

dynków o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, opieka zdrowotna i 

społeczna, edukacja, obiekty kształcenia dodatkowego, nauka i szkolnictwo wyższe 

oraz mieszkania towarzyszące; 

16) ustalenia nakazu przeznaczenia ostatniej kondygnacji budynku w wydzieleniu we-

wnętrznym (D1) na terenie 3WS/1 dla funkcji ogólnodostępnej, takiej jak taras wido-

kowy czy restauracja; 

17) usunięcia z terenów 4WS/1 i 4WS/2 grup kategorii przeznaczenia marina i usługi; 

18) obniżenia na terenie 1KWSI dopuszczalnej wysokości budynku, ustalenia dla niego 

zasad doboru materiałów elewacyjnych oraz wykorzystania na elewacjach pnączy, 

uzupełnienia przeznaczeń o handel detaliczny małopowierzchniowy A z obiektami o 

powierzchni sprzedaży do 50 m², gastronomię, drobne usługi rozrywki, obiekty upo-

wszechniania kultury i usługi drobne oraz obiekty do parkowania. 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej 

Wrocławia nr XXXIII/1131/09 z dnia  

23 kwietnia 2009 r. (poz. 2051) 

 

 

 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

                          zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 

Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2052 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

NR XXXIII/1132/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VI/128/07  

w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) 

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

W uchwale nr VI/128/07 Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nadawania 

nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocła-

wia (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 108, poz. 1408) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) propozycje nazw zawarte w rejestrze, o któ-

rym mowa w § 4a ust. 1.”; 

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a.  

1. Tworzy się rejestr nazw ulic, placów, parków 

stanowiący ewidencję propozycji zgłaszanych 
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przez wnioskodawców i pozytywnie zaopi-

niowanych przez komisję Rady Miejskiej 

Wrocławia właściwą ds. kultury. 

2. Rejestr nazw jest jawny i dostępny dla każ-
dego zainteresowanego.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Wrocławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

PIOTR KUCZYŃSKI 

__________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 1458. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2053 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE  

NR XXXIV/403/09 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Królikowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami) – Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 
 

 

§ 1 

1. Nadać nazwę ulicy – Zielona – we wsi Króliko-

wice oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

część działki nr 264 na odcinku od działki nr 

256/1 do działki nr 265. 

2. Nadać nazwę ulicy – Wesoła – we wsi Króliko-

wice oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

część działki nr 263 na odcinku od działki nr 

256/1 do działki nr 86. 

3. Nadać nazwę ulicy – Słoneczna – we wsi Króli-

kowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki nr 255/1 i nr 255/2. 

4. Nadać nazwę ulicy – Kwiatowa – we wsi Króli-

kowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 75/11. 

5. Szczegółowy przebieg ulic przedstawiają załącz-

niki graficzne do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

CZESŁAW CZERWIEC
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXXIV/403/09 z dnia  

18 maja 2009 r. (poz. 2053) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXXIV/403/09 z dnia  

18 maja 2009 r. (poz. 2053) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXXIV/403/09 z dnia  

18 maja 2009 r. (poz. 2053) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXXIV/403/09 z dnia  

18 maja 2009 r. (poz. 2053) 
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2054 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE  

NR XXXIV/404/09 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Tyniec Mały 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami) – Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 
 

 

§ 1 

1. Nadać nazwę ulicy – Diamentowa – we wsi 

Tyniec Mały oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 439/15. 

2. Szczegółowy przebieg ulic przedstawiają załącz-

niki graficzne do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kobierzyce. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

CZESŁAW CZERWIEC
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Kobierzyce nr XXXIV/404/09 z dnia  

18 maja 2009 r. (poz. 2054) 
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2055 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

NR XXIV/407/09 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

                                              Kobierzyce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów 

prawnych) za świadczenia w zakresie przekra-

czającym realizację podstawy programowej wy-

chowania przedszkolnego, obejmującej koszty 

następujących zajęć opiekuńczo-wychowaw-

czych oraz edukacyjnych: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające 

rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

2) zajęcia artystyczne, rozwijające twórcze 

uzdolnienia dzieci, 

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój 

fizyczny dziecka, 

4) zajęcia interaktywne, rozwijające zaintereso-

wania otaczającym światem. 

2. Opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka ze 

świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się 

w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIX/365/04 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie 

opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Kobierzyce. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kobierzyce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 

2009 roku. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

CZESŁAW CZERWIEC

 

 

 

 

2056 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

NR XXVI/200/09 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmia-

nami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), 

w związku z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna nr V/30/07 z dnia  

25 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług  

w Siechnicach oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna” 

przyjętym przez Radę Gminy Święta Katarzyna uchwałą nr XLIV/230/97  

z dnia 16 grudnia 1997 r. Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala,  

co następuje: 
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§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług 

w Siechnicach, zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w 

skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące 

załącznik nr 2 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz o zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do 

uchwały. 

R O Z D Z I A Ł   I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w granicach ad-

ministracyjnych miasta Siechnice między tere-

nem kolejowym oraz ulicami Zacisze i Henryka 

III. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 

rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-

ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach 

zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 

określającymi podstawowe przeznaczenie te-

renów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 

strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 

oraz stanowiska archeologiczne, 

5) dla terenów przeznaczanych pod działalność 

gospodarczą strefy zieleni izolacyjnej w ra-

mach funkcji podstawowej złożone z co naj-

mniej dwóch szpalerów drzew oraz zieleni 

średniej i niskiej, tam gdzie nie jest to możli-

we ze względu na istniejące lub projektowa-

ne zainwestowanie, bądź wymiary i kształt 

działki, należy stosować żywopłoty. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 

nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, ma-

ją znaczenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych i oznaczeń numerycz-

nych, oznaczonych w niniejszej uchwale kursy-

wą, nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi, oznaczony symbolem określającym prze-

znaczenie podstawowe. 

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozu-

mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi, normy branżowe oraz ograniczenia w 

dysponowaniu terenami wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-

stawowej – należy przez to rozumieć takie prze-

znaczenie lub funkcję, która przeważa na danym 

terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-

puszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje 

przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, 

która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub 

funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując 

z nią lub nie wykluczając możliwości zagospoda-

rowania terenu w sposób określony przeznacze-

niem podstawowym. 

5. Liniach rozgraniczających – należy przez to ro-

zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-

spodarowania.  

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 

przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-

czalne zbliżenie ściany frontowej obiektu kuba-

turowego do wskazanej linii rozgraniczającej da-

nego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, 

zadaszenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy 

bez podpiwniczenia, schody i okapy oraz pod-

ziemne urządzenia infrastruktury technicznej, 

zieleń urządzona oraz parkingi; na terenach, dla 

których nie zostały określone linie zabudowy, 

należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiek-

tów określone w przepisach odrębnych. 

7. Infrastrukturze technicznej – należy przez to 

rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-

dzeń liniowych i kubaturowych służących zaopa-

trzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód 

opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 

gaz i ciepło, telekomunikacji. 

8. Zagospodarowaniu tymczasowym – należy 

przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 

terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 

funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, określo-

nej w planie. 

9. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to 

rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-

jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-

darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 

oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 

ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służeb-

ną rolę wobec funkcji określonych w przezna-

czeniu podstawowym lub dopuszczalnym. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Ustalenia ogólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Ustala się strefę „B" ochrony konserwatorskiej, 

w której obowiązują następujące wymogi kon-

serwatorskie: 

1) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego,  
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tj. kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz 

kompozycję zieleni. 

2) obiekty o wartościach zabytkowych należy 

poddać restauracji i modernizacji technicznej 

z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 

funkcji do wartości obiektu. 

3) nowa zabudowa winna być dostosowana do 

historycznej kompozycji przestrzennej w za-

kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-

żeniu harmonijnego współistnienia elementów 

kompozycji historycznej i współczesnej oraz 

nawiązywać formami współczesnymi do lo-

kalnej tradycji architektonicznej, nie może 

ona dominować nad zabudową historyczną.  

4) należy preferować inwestycje stanowiące 

rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących 

form zainwestowania terenu, przy założeniu 

maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-

niejących już relacji oraz pod warunkiem, iż 

nie kolidują one z historycznym charakterem 

obiektu. 

5) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne 

w obrębie tej strefy należy uzgadniać z wła-

ściwą służbą ochrony zabytków. 

2. Ustala się strefę „K" ochrony krajobrazu, w któ-

rej obowiązują następujące wymogi konserwa-

torskie: 

1) należy dążyć do odtworzenia zabytkowych 

elementów krajobrazu urządzonego, przy jed-

noczesnym usuwaniu elementów dysharmo-

nizujących.  

2) na wszelkie działania inwestycyjne oraz roz-

biórki budynków, wymagające pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej na-

leży uzyskać opinię Dolnośląskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3) obowiązuje wymóg użycia materiałów sto-

sowanych w lokalnej tradycji, historycznej 

tradycji budowlanej. 

3. Ustala się ochronę konserwatorską stanowisk 

archeologicznych oznaczonych nr 87 i 88; dla 

zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych na 

obszarze zlokalizowanych stanowisk archeolo-

gicznych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu 

ustala się następujące wymogi konserwatorskie: 

1) ustala się obowiązek przeprowadzenia ra-

towniczych badań archeologicznych i wyko-

paliskowych. 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na 

wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z wykonywaniem robót ziemnych w miejscu 

lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz w 

ich bezpośrednim sąsiedztwie występowania 

należy uzyskać zezwolenie Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie ratowniczych badań archeolo-

gicznych i wykopaliskowych; prace ziemne 

mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzo-

rem archeologiczno-konserwatorskim, na wa-

runkach określonych w przepisach szczegól-

nych. 

3) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-

gicznych prace budowlane winny być prze-

rwane, a teren udostępniony do ratowniczych 

badań archeologicznych. 

4. Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 

w granicach obszaru objętego planem, poza zlo-

kalizowanymi stanowiskami archeologicznymi 

lub ich bezpośrednim sąsiedztwem ustala się 

następujące wymogi konserwatorskie: 

1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków o terminie rozpo-

częcia i zakończenia prac ziemnych z 7-

dniowym wyprzedzeniem. 

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-

tów archeologicznych wymagane jest podję-

cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 

pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

§ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 

1. W oznaczonej na rysunku planu strefie ograni-

czeń zabudowy i zagospodarowania terenu 

(ochronnej) linii elektroenergetycznej, w odległo-

ści do 5 m od osi napowietrznej linii elektroener-

getycznej średniego napięcia ustala się zakaz lo-

kalizacji obiektów z pomieszczeniami przezna-

czonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja innych 

wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci. 

2. W przypadku likwidacji, przełożeniu lub skablo-

waniu napowietrznej linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia SN 20 kV dopuszcza się 

możliwość zagospodarowania terenu położonego 

w zasięgu strefy ograniczeń zabudowy i zago-

spodarowania terenu (ochronnej) oznaczonej na 

rysunku planu, zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym terenu. 

§ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie 

1. Ze względu na położenie terenu objętego planem 

w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych nr 320 „Pradolina rzeki Odry” ustala się: 

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do wód podziemnych, gruntów oraz 

wód otwartych (rowów), 

2) zakaz składowania i utylizacji surowców 

wtórnych, odpadów komunalnych i niebez-

piecznych oraz substancji promieniotwór-

czych. 

2. W granicach obszaru objętego planem należy 

uwzględnić zakazy i ograniczenia ustanowione 

w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 mar-

ca 1974 r. wydanej przez Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu ustanawiającej strefy ochronne ujęć  

i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia.  

Z chwilą ustanowienia w trybie obowiązujących 

przepisów prawnych nowych warunków zago-

spodarowania przedmiotowych terenów należy 

stosować wymagania wprowadzone nowymi 

przepisami. 
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3. W granicach obszaru objętego planem nie wy-

stępują tereny górnicze, narażone na niebezpie-

czeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 

się mas ziemnych. 

§ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 

1) włączenia komunikacyjne terenów do przy-

legających dróg publicznych są dopuszczal-

ne wyłącznie na warunkach i za zgodą za-

rządcy drogi, 

2) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-

żowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i 

nasadzenia zieleni nie mogą powodować 

ograniczenia widoczności i pogarszać para-

metrów trójkątów widoczności wyznacza-

nych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zapewnienia w grani-

cach poszczególnych terenów odpowiedniej 

liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej 

niż: 

a) 1,3 stanowisko postojowe na 1 miesz-

kanie w zabudowie mieszkaniowo-

usługowej wielorodzinnej (tereny MN, 

M/U), 

b) 35 stanowisk dla klientów na 1000 m2 

powierzchni użytkowej usług ogólnodo-

stępnych (nie dotyczy powierzchni ma-

gazynowych w ramach funkcji), 

c) 30 stanowisk licząc na 100 uczestników 

imprez sportowych na terenach US. 

4) przyjmuje się dla samochodów osobowych 

wskaźnik powierzchni parkingowej brutto 

(w tym miejsce postojowe, droga dojazdo-

wa, zieleń) wynoszący minimum 20,0 m2/1 

stanowisko, 

5) w zależności od charakteru działalności w 

projekcie zagospodarowania terenu należy 

przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla 

pojazdów ciężarowych oraz niezbędny plac 

manewrowy, 

6) warunki dotyczące zapewnienia minimalnej 

liczby miejsc postojowych uznaje się za 

spełnione, jeżeli w bezpośrednim sąsiedz-

twie obiektów w liniach rozgraniczających 

ulic publicznych lub w odległości nie więk-

szej niż 300 m od terenów zlokalizowanych 

zostanie nie więcej niż 50% wymaganej 

liczby miejsc postojowych. 

2. Infrastruktura techniczna – zasady ogólne: 

1) sieci infrastruktury technicznej należy pro-

wadzić w liniach rozgraniczających dróg i 

ulic po uzgodnieniu i za zgodą zarządcy 

drogi oraz na warunkach określonych w 

przepisach odrębnych, wyłącznie jako sieci 

podziemne, 

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 

infrastruktury technicznej jako towarzyszą-

cych inwestycjom na terenach własnych 

inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę odbiorców – z miejskiej 

lub zakładowej sieci wodociągowej, przyłą-

czami wodociągowymi wpiętymi do rozdziel-

czej sieci wodociągowej, na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą sieci. 

4. Kanalizacja sanitarna: 

1) odprowadzenie ścieków bytowych syste-

mem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

ścieków, 

2) odprowadzenie ścieków bytowych z po-

szczególnych budynków przyłączami kanali-

zacji sanitarnej wpiętymi do sieci kanalizacji 

sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) ustala się zakaz stosowania bezodpływo-

wych zbiorników na nieczystości płynne 

(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków z drenażem rozsączającym. 

5. Kanalizacja deszczowa: 

1) odprowadzenie wód opadowych z dróg 

(nawierzchni utwardzonych) kanalizacją 

deszczową, 

2) odprowadzenie wód opadowych z połaci 

dachowych i nawierzchni utwardzonych w 

granicach poszczególnych działek po-

wierzchniowo, z zastosowaniem studni 

chłonnych na terenie własnym inwestora 

lub do kanalizacji deszczowej, 

3) tereny, na których może dojść do zanie-

czyszczenia substancjami ropopochodnymi 

lub chemicznymi, należy utwardzić i skana-

lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-

tralizowane na terenie inwestora przed ich 

odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

6. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie odbiorców elektroenergetyczną 

kablową (podziemną) siecią niskiego i śred-

niego napięcia, 

2) zasilanie nowo projektowanych stacji trans-

formatorowych z elektroenergetycznych linii 

średniego napięcia, 

3) istniejące napowietrzne linie elektroenerge-

tyczne o napięciu do 20 kV w razie przebu-

dowy lub modernizacji powinny być zapro-

jektowane i realizowane jako sieć kablowa 

(podziemna). 

7. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określo-

nych w Prawie Energetycznym, 

2) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w 

liniach rozgraniczających dróg (w chodni-

kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 

zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, loka-

lizacja zbiorników i związanych z nimi insta-

lacji zgodnie z wymogami przepisów szcze-

gólnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło:  

1) zaopatrzenie ze zbiorczego systemu zaopa-

trzenia w ciepło – podziemnym systemem 

ciepłowniczym, 

2) ciepłociągi należy prowadzić pod ziemią w 

liniach rozgraniczających ulic lub na tere-

nach inwestorów, 
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3) dopuszcza się zaopatrzenie z indywidual-

nych źródeł zaopatrzenia w ciepło – należy 

stosować paliwa proekologiczne, niskoemi-

syjne (energia elektryczna, olej opałowy, 

gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowo-

dujące ponadnormatywnego zanieczyszcze-

nia powietrza, 

4) istniejące ciepłociągi napowietrzne linie w 

razie przebudowy lub modernizacji powinny 

być zaprojektowane i realizowane jako sieć 

podziemna. 

9. Telekomunikacja: 

1) dostęp do sieci kablową lub radiową siecią 

telekomunikacyjną, podłączenia nowych 

abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej, 

2) ustala się zakaz lokalizacji masztów i stacji 

bazowych telefonii komórkowej. 

10. Usuwanie odpadów komunalnych: 

Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpa-

dów określone w przepisach odrębnych i 

gminnych. 

11. Melioracje: 

1) ustala się obowiązek uzgodnienia prac koli-

dujących z urządzeniami melioracyjnymi z 

ich zarządcą. 

2) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 

drenarskiej należy natychmiast powiadomić 

zarządcę sieci oraz dokonać naprawy układu 

drenażowego pod nadzorem specjalisty ds. 

melioracji. 

§ 9 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie 

sposobu i terminu tymczasowego użytkowania 

terenów. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10 

1. 01, 02 MN – przeznaczenie podstawowe – za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna, z urzą-

dzeniami towarzyszącymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

usługi nieprzekraczające 30% powierzchni cał-

kowitej budynku mieszkalnego; usługi mogą być 

lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach 

budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach do-

budowanych lub w obiektach wolno stojących. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

1) w nowo realizowanych budynkach mieszkal-

nych ustala się obowiązek stosowania da-

chów stromych o symetrycznym układzie po-

łaci dachowych (dopuszcza się dachy wielo-

spadowe); o spadkach 30–55o (nie dotyczy 

lukarn, wykuszów itp.), z wyłączeniem da-

chów o mijających się kalenicach; o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 

o fakturze dachówko podobnej, 

2) w nowo realizowanych budynkach gospodar-

czych lub garażach towarzyszących funkcji 

podstawowej zaleca się stosowanie dachów 

stromych o symetrycznym układzie połaci 

dachowych o nachyleniu połaci nie mniejszej 

niż 30º, pokrytych materiałem nawiązującym 

kolorystyką i fakturą do pokryć dachowych 

budynków mieszkalnych, 

3) wysokość nowo realizowanej zabudowy 

mieszkaniowej nie może przekroczyć 12 m od 

istniejącego poziomu terenu do kalenicy lub 

najwyższego elementu konstrukcyjnego bu-

dynku, 

4) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące 

funkcji podstawowej oraz wolno stojące 

obiekty usługowe stanowiące funkcje do-

puszczalne nie mogą przekraczać wysokości 

6 m, licząc od powierzchni terenu (mierzonej 

przy wejściu lub wjeździe) do szczytu kaleni-

cy lub najwyższego elementu konstrukcyjne-

go, 

5) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% 

powierzchni terenu, 

6) powierzchnia terenów czynnych biologicznie 

– minimalnie 60% powierzchni terenu. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: 

1) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 

wartości określone w obowiązujących przepi-

sach odrębnych odpowiednio jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) ustala się zakaz prowadzenia działalności 

handlu komisowego pojazdami mechanicz-

nymi, usług naprawczych pojazdów mecha-

nicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa 

usług wulkanizacyjnych), trwałego składowa-

nia surowców i materiałów masowych oraz 

lokalizowania obiektów i urządzeń związa-

nych ze składowaniem, gospodarczym wyko-

rzystaniem i utylizacją odpadów i surowców 

wtórnych oraz usług związanych z przetwa-

rzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych, 

3) projekt budowlany winien uwzględnić ewen-

tualne oddziaływanie podwyższonego pozio-

mu wód gruntowych na fundamenty i ściany 

budynków, 

4) ustala się zakaz realizacji budynków podpiw-

niczonych, fundamenty i ściany budynków 

należy wykonywać z materiałów i zastoso-

waniem technologii chroniących przez zawil-

goceniem. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 i 4. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 

następujących odległościach (linie zabudowy 

nie dotyczą urządzeń infrastruktury technicz-

nej np. stacji transformatorowych), 

a) 6 m od linii rozgraniczających dróg lokal-

nych KDL 1/2, 

b) 6 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-

dowych KDD 1/2, 

2) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 

publicznych należy wykonywać jako ażurowe 
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(min. 60% prześwitów), dopuszcza się sto-

sowanie podmurówki o wysokości nieprze-

kraczającej 60 cm, licząc od poziomu terenu, 

wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i ele-

mentów poziomych, z wyłączeniem słupków 

nośnych) nie może przekroczyć 1,5 m; ustala 

się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub z 

przęseł wykonanych w całości z prefabryka-

tów betonowych. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 

1) dopuszcza się scalanie istniejących, wydzie-

lonych działek. 

2) dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 

następujących minimalnych powierzchni sa-

modzielnych działek przeznaczonych pod za-

budowę: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 450 m2, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej = 

250 m2, 

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 150 m2, 

3) dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 

następujących minimalnych szerokości samo-

dzielnych działek przeznaczonych pod zabu-

dowę: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 18 m, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej = 

12 m, 

c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 6 m, 

4) dopuszcza się wydzielanie działek niezbęd-

nych dla lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. stacji transformatorowych), 

5) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 

niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 

winny spełniać warunki określone w obowią-

zujących przepisach odrębnych, w tym w 

przepisach w zakresie bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego. 

§ 11 

01 – 03 M/U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa  

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna lub 

wielorodzinna) z usługami, z urządzeniami 

towarzyszącymi. 

2) zabudowa usługowa z urządzeniami towarzy-

szącymi, z wykluczeniem usług mogących 

zawsze lub potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko.  

3) mieszkalnictwo zbiorowe (motele, hotele 

itp.). 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

1) należy stosować dachy o spadkach nie 

mniejszych niż 200 (nie dotyczy lukarn, wy-

kuszów, zadaszeń wejść do budynku itp.), 

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub 

najwyższego elementu konstrukcyjnego bu-

dynku. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: 

1) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 

wartości określone w obowiązujących przepi-

sach odrębnych odpowiednio jak dla zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej. 

2) ustala się zakaz prowadzenia działalności 

handlu komisowego pojazdami mechanicz-

nymi, usług naprawczych pojazdów mecha-

nicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa 

usług wulkanizacyjnych), trwałego składowa-

nia surowców i materiałów masowych oraz 

lokalizowania obiektów i urządzeń związa-

nych ze składowaniem, gospodarczym wyko-

rzystaniem i utylizacją odpadów i surowców 

wtórnych oraz usług związanych z przetwa-

rzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 i 4. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 

następujących odległościach (linie zabudowy 

nie dotyczą urządzeń infrastruktury technicz-

nej np. stacji transformatorowych), 

a) 6 m od linii rozgraniczających dróg lokal-

nych KDL 1/2, 

b) 6 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-

dowych KDD 1/2, 

2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 

dojazdy, parkingi) maksymalnie do 60% po-

wierzchni działki budowlanej, pozostałą część 

działki należy zagospodarować zielenią urzą-

dzoną. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 

1) dopuszcza się scalanie istniejących, wydzie-

lonych działek. 

2) dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 

następujących minimalnych powierzchni sa-

modzielnych działek przeznaczonych pod za-

budowę: 

a) dla zabudowy wielorodzinnej = 1000 m2, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 450 m2, 

c) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej = 

250 m2, 

d) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 150 m2, 

3) dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 

następujących minimalnych szerokości samo-

dzielnych działek przeznaczonych pod zabu-

dowę: 

a) dla zabudowy wielorodzinnej = 20 m, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 18 m, 
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c) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej = 

12 m, 

d) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 6 m, 

4) dopuszcza się wydzielanie działek niezbęd-

nych dla lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. stacji transformatorowych), 

5) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 

niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 

winny spełniać warunki określone w obowią-

zujących przepisach szczególnych, w tym w 

przepisach w zakresie bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego. 

§ 12 

01, 02 PU – tereny zabudowy produkcyjno-usłu-

gowej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa produkcyjna z urządzeniami towa-

rzyszącymi, 

2) zabudowa usługowa, z urządzeniami towa-

rzyszącymi.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

1) nie ustala się szczególnych wymagań w za-

kresie geometrii dachów oraz rodzajów po-

krycia dachów, 

2) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekraczać: 

a) teren 01 PU – 12 m, licząc od poziomu te-

renu, 

b) teren 02 PU – 14 m, licząc od poziomu te-

renu, 

3) dopuszcza się zwiększenie wysokości w 

przypadkach uzasadnionych względami tech-

nologicznymi (dot. urządzeń i instalacji wbu-

dowanych lub dobudowanych do głównej 

bryły budynku). 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: 

1) działalność produkcyjna lub usługowa nie 

może powodować ponadnormatywnych ob-

ciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyło-

wych i gazowych, zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych, promie-

niowania elektromagnetycznego poza grani-

cami terenu, do którego inwestor posiada ty-

tuł prawny lub poza granicami terenów o jed-

norodnej funkcji, 

2) projekt budowlany winien uwzględnić ewen-

tualne oddziaływanie podwyższonego pozio-

mu wód gruntowych na fundamenty i ściany 

budynków, 

3) ustala się zakaz realizacji budynków podpiw-

niczonych, fundamenty i ściany budynków 

należy wykonywać z materiałów i zastoso-

waniem technologii chroniących przez zawil-

goceniem. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 i 4. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 

następujących odległościach (linie zabudowy 

nie dotyczą urządzeń infrastruktury technicz-

nej np. stacji transformatorowych, obiektów 

dozoru – portierni itp.), 

a) 4–6 m od linii rozgraniczających dróg do-

jazdowych KDD 1/2, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pie-

szo-jezdnych KDX. 

2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 

dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 

80% powierzchni działki budowlanej, pozo-

stałą część działki należy zagospodarować 

zielenią urządzoną. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 

1) dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania 

minimalnej powierzchni samodzielnych dzia-

łek przeznaczonych pod zabudowę nie mniej-

szej niż 2000 m2, 

2) dopuszcza się wydzielanie działek niezbęd-

nych dla lokalizacji urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. stacji transformatorowych)  

o powierzchniach mniejszych niż określone  

w pkt 1, 

3) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 

niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 

winny spełniać warunki określone w obowią-

zujących przepisach szczególnych, w tym w 

przepisach w zakresie bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego. 

§ 13 

US – teren usług sportu i rekreacji 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

Zabudowa usługowa związana ze sportem i re-

kreacją, z urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, zie-

leń urządzona, 

2) parkingi, 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

1) nie ustala się szczególnych wymagań w za-

kresie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

14 m od poziomu terenu. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 i 4. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 

dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 

40% powierzchni działki budowlanej, pozo-

stałą część działki należy zagospodarować 

zielenią urządzoną, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11713  – Poz. 2056 

2) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 

publicznych należy wykonywać jako ażurowe 

(min. 60% prześwitów), dopuszcza się sto-

sowanie podmurówki o wysokości nieprze-

kraczającej 60 cm, licząc od poziomu terenu, 

wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i ele-

mentów poziomych, z wyłączeniem słupków 

nośnych) może wynosić od 1,5 do 2,2 m; 

ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefa-

brykatów betonowych. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 

Dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych 

dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 

(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 14 

USR – tereny rekreacji i wypoczynku 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) sport, rekreacja i wypoczynek, z urządzenia-

mi towarzyszącymi, w tym plaże, boiska itp., 

2) zbiornik wodny rekreacyjno-retencyjny (WSR), 

3) zieleń urządzona. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, zie-

leń urządzona, 

2) parkingi, 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

1) nie ustala się szczególnych wymagań w za-

kresie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

10 m od poziomu terenu. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust. 4. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 

dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 

20% powierzchni terenu, pozostałą część 

działki należy zagospodarować zielenią urzą-

dzoną, 

2) oznaczone na rysunku planu granice zbiornika 

wodnego rekreacyjno-retencyjnego (WSR) są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie, 

3) dopuszcza się wyznaczanie nowych odcin-

ków oraz przebudowę lub likwidację istnieją-

cych rowów melioracyjnych, 

4) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 

publicznych należy wykonywać jako ażurowe 

(min. 60% prześwitów), dopuszcza się sto-

sowanie podmurówki o wysokości nieprze-

kraczającej 60 cm, licząc od poziomu terenu, 

wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i ele-

mentów poziomych, z wyłączeniem słupków 

nośnych) może wynosić od 1,5 do 2,2 m; 

ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefa-

brykatów betonowych. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 

Dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych 

dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 

(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 15 

01, 02 UO/US – teren usług oświaty, sportu i re-

kreacji 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

Zabudowa usługowa związana z oświatą, spor-

tem i rekreacją, z urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, zie-

leń urządzona, 

2) parkingi, 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

1) w granicach terenu 01 UO/US ustala się 

obowiązek stosowania dachów stromych  

o symetrycznym układzie połaci dachowych 

(dopuszcza się dachy wielospadowe);  

o spadkach 35–45o (nie dotyczy lukarn, wy-

kuszów itp.), z wyłączeniem dachów o mija-

jących się kalenicach; o pokryciu dachówką 

ceramiczną lub cementową. 

2) w granicach terenu 02 UO/US nie ustala się 

szczególnych wymagań w zakresie geometrii 

i rodzaju pokrycia dachu 

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

12 m od poziomu terenu. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust 1 i 4. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 

dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 

60% powierzchni działki budowlanej, pozo-

stałą część działki należy zagospodarować 

zielenią urządzoną, 

2) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 

publicznych należy wykonywać jako ażurowe 

(min. 60% prześwitów), dopuszcza się sto-

sowanie podmurówki o wysokości nieprze-

kraczającej 60 cm, licząc od poziomu terenu, 

wysokość ogrodzeń (dotyczy przęseł i ele-

mentów poziomych, z wyłączeniem słupków 

nośnych) może wynosić od 1,5 do 2,2 m; 

ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefa-

brykatów betonowych. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości: 

Dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych 

dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 

(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 16 

01, 02 TI – teren infrastruktury 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleń urządzona, 

2) parkingi. 
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§ 17 

01, 02 E – teren infrastruktury – stacje transforma-

torowe 

Przeznaczenie podstawowe: 

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej – elek-

troenergetyka. 

§ 18 

ZL – przeznaczenie podstawowe – teren lasów i 

zadrzewień. 

1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 

kubaturowej. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej. 

§ 19 

01 – 03 ZP – tereny zieleni urządzonej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zieleń urządzona – park. 

2) urządzenia sportu i rekreacji, mała architektu-

ra. 

3) zbiorniki wodne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia hydrotechniczne, 

2) podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktu-

ry technicznej, 

3) drogi publiczne i wewnętrzne. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-

wych.  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

W oznaczonej na rysunku planu granicy obszaru 

potencjalnego zalewu powodziowego rzeki Zie-

lonej obowiązują ograniczenia określone w § 

ust. 3.  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5 ust. 1 i 4. 

§ 20 

WS – przeznaczenie podstawowe – wody po-

wierzchniowe (rowy melioracyjne). 

Dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą rowu wy-

znaczanie nowych odcinków oraz przebudowę lub 

likwidację istniejących rowów melioracyjnych. 

§ 21 

KDL 1/2 – przeznaczenie podstawowe – ulica lo-

kalna, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie 

w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń 

urządzona, 

2) dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokali-

zację urządzeń pomiarowo-kontrolnych zwią-

zanych z podziemną infrastrukturą techniczną 

przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-

renie towarzyszącej zieleni urządzonej – loka-

lizacja tych urządzeń nie może powodować 

ograniczenia widoczności, powodować za-

grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-

szanie się po chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: 

Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 

itp.). 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu – szerokość w li-

niach rozgraniczających 12–20 m – zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 22 

01 – 06 KDD 1/2 − przeznaczenie podstawowe – 

ulice dojazdowe, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie 

w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń 

urządzona, 

2) dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokali-

zację urządzeń pomiarowo-kontrolnych zwią-

zanych z podziemną infrastrukturą techniczną 

przy liniach rozgraniczających ulicy lub na te-

renie towarzyszącej zieleni urządzonej – loka-

lizacja tych urządzeń nie może powodować 

ograniczenia widoczności, powodować za-

grożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poru-

szanie się po chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: 

Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 

itp.). 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: 

Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 

utwardzonych dróg przed odprowadzeniem do 

odbiornika wód należy oczyścić z zanieczysz-

czeń ropopochodnych. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu – szerokość w li-

niach rozgraniczających 10–16 m – zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 23 

KDX – przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-

jezdny, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w 

wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urzą-

dzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-

lony itp.), 
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2) ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-

mowych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu – szerokość w li-

niach rozgraniczających 6–10 m – zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 24 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-

ją: tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone 

na podstawie odrębnych przepisów (w tym tereny 

górniczy, a także narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych), obszary wymagające przeprowadzenia sca-

leń i podziałów nieruchomości, obszary rehabilitacji 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

obszary wymagające przekształceń lub rekultywa-

cji, tereny przeznaczone pod budowę obiektów 

handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2  

pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-

żące organizacji imprez masowych oraz granice 

pomników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, 

określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja  

1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Ustalenia końcowe. 

§ 25 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) usta-

la się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opła-

ty – w wysokości 30%. 

§ 26 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Święta Katarzyna. 

§ 27 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Święta Katarzyna nr XXVI/200/09 z dnia  

16 kwietnia 2009 r. (poz. 2056) 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11717  – Poz. 2056 i 2057  

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 

Święta Katarzyna nr XXVI/200/09 z dnia  

16 kwietnia 2009 r. (poz. 2056) 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-

go terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

                               zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, po-

legających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi 

gminnej. 

 

2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, będą: 

1) środki własne gminy, 

2) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, 

3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

4) kredyt bankowy, 

5) emisja obligacji komunalnych. 

 

3. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w 

pkt 2, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 

Święta Katarzyna nr XXVI/200/09 z dnia  

16 kwietnia 2009 r. (2056) 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów sportu, rekreacji i usług w Siechnicach podczas  

                                      wyłożenia do publicznego wglądu 

 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicz-

nego wglądu Rada Gminy Święta Katarzyna nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających  

z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

2057 

UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN 

NR XXXIX/128/2009 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyj-

nego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz innych składników wynagradza-

nia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku  

                                        mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia  

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

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
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R O Z D Z I A Ł   I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole lub placówce, należy przez to rozumieć: 

szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Udanin, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczy-

cieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gim-

nazjum i przedszkolu, dla których organem pro-

wadzącym jest Gmina Udanin, 

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora 

szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Udanin, 

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Udanin, 

5) 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), 

6) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozpo-

rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-

nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-

cy (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmia-

nami), 

7) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Udanin. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Dodatek za wysługę lat 

§ 2 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 

lat zgodnie z art. 33 ust. 1 Karta Nauczyciela 

oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela przyzna-

je dyrektor, a dla dyrektora wójt. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Dodatek motywacyjny 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-

cówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Udanin, przysługuje 

dodatek motywacyjny. 

2. Wysokość środków dla placówki oświatowej na 

dodatek motywacyjny usiała się w przeliczeniu 

na 1 etat nauczyciela (z wyłączeniem etatu dy-

rektora) w wysokości 5% wynagrodzenia za-

sadniczego nauczyciela. Dla dyrektorów placó-

wek oświatowych tworzy się osobną pulę środ-

ków na dodatki motywacyjne, w wysokości 

50% średniego wynagrodzenia stażysty. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-

ciela ustala się jako procent zasadniczego wyna-

grodzenia nauczyciela, 

1) dla dyrektorów szkół w wysokości do 50% 

2) dla wicedyrektora szkół w wysokości do 

30% 

3) dla nauczycieli w wysokości do 25%. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy 

niż 6 miesięcy. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres, 

na jaki został przyznany dodatek, w ramach po-

siadanych środków uwzględniając poziom speł-

nienia warunków, o których mowa w § 5, dla 

nauczycieli ustala dyrektor, a dla dyrektora wójt. 

3. Dodatek motywacyjny wypłacany z góry w ter-

minie wypłaty wynagrodzenia oraz przysługuje 

w pełnej wysokości w trakcie całego okresu, na 

który został przyznany. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczy-

ciel, który przepracował w szkole co najmniej 

rok i spełnia co najmniej 5 z następujących wy-

magań: 

1) Udokumentowane osiągnięcia edukacyjne 

uczniów, 

2) Osiągnięcia uczniów potwierdzone w kon-

kursach, turniejach i olimpiadach oraz w in-

nych obszarach działań, związanych proce-

sem dydaktycznym, 

3) 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 sta-

łej współpracy z rodzicami, właściwymi in-

stytucjami i osobami świadczącymi pomoc 

socjalną, 

6) Inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych, 

7) Udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ-

rych mowa w przepisach w sprawie warun-

ków sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzami-

nów w szkołach publicznych, 

8) Opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działają-

cymi w szkole, 

9) Inicjowanie i prowadzenie dodatkowych za-

jęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

10) Skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 

szczególnie uzdolnionego, 

11) Wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi 

lub specyficznymi potrzebami edukacyjny-

mi, 

12) Adaptacja i praktyczne stosowanie nowo-

czesnych metod nauczania i wychowania 

we współpracy z organem sprawującym 
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nadzór pedagogiczny oraz innymi instytu-

cjami wspomagającymi, 

13) Realizacja zadań oraz podejmowanie inicja-

tyw istotnie zwiększających udział i rolę 

szkoły w środowisku lokalnym. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyj-

nego dla dyrektora, poza warunkami wymienio-

nymi w ust. 1 i odnoszącymi się również do 

stanowiska dyrektora, dodatek różnicuje się w 

zależności od spełnienia niżej wymienionych kry-

teriów: 

1) Skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające 

ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 

2) Właściwą współpracę z organem prowadzą-

cym i nadzorującym szkołę, 

3) Współdziałanie z organami szkoły i związkami 

zawodowymi, 

4) Osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej, 

5) Wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, 

samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, 

6) Zaangażowanie i wyniki pracy, 

7) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

8) Promocja szkoły na zewnątrz, 

9) Działania oszczędnościowe niepogarszające 

warunków pracy i edukacji. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły, 

przyznawany jest z chwilą powierzenia tego sta-

nowiska. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Dodatek funkcyjny 

§ 6 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska 

kierownicze przewidziane w statutach szkół i 

placówek prowadzonych przez gminę, przysłu-

guje dodatek funkcyjny. Stawka dodatku liczona 

w % od zasadniczego wynagrodzenia nauczycie-

la wynosi: 

1) dla dyrektora szkoły od 6 oddziałów – od 

30% do 55% 

2) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad  

5 godzin dziennie – od 10% do 35% 

3) dla wicedyrektora od 10 do 32%, 

4) dla kierownika filii – od 10% do 25%. 

5) w przypadku łączenia funkcji, dodatek funk-

cyjny o którym mowa w pkt 1 nie wyklucza 

prawa do dodatku o którym mowa w pkt 2. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-

lom, którym powierzono obowiązki kierownicze 

w zastępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-

wa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, 

liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań 

wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 

stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki 

lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 

funkcjonuje szkoła, ustala: 

1) dla dyrektora szkoły – wójt. 

2) dla wicedyrektora szkoły i innych uprawnio-

nych do dodatku – dyrektor szkoły.  

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następnego po mie-

siącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowi-

ska, funkcji uprawnionej do jego pobierania, a 

jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia 

miesiąca, od tego dnia.  

5. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wy-

miaru zatrudnieni za czas choroby i zasiłku  

z funduszu ubezpieczeń społecznych. 

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w termi-

nie wypłaty wynagrodzenia,  

§ 7 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 

oraz zajęcia przysługuje dodatek, z tym że na-

uczycielowi, któremu powierzono: 

a) wychowawstwo klasy w wysokości 3% mie-

sięcznie, liczonego od średniego wynagro-

dzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 Karty Nauczyciela. 

b) funkcję opiekuna stażu w wysokości 2% 

miesięcznie, liczonego od średniego wyna-

grodzenia stażysty, o którym mowa w art. 

30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6 

ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania 

dodatku, o którym mowa w ust. 1 

R O Z D Z I A Ł   V 

Dodatek za warunki pracy 

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 

pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych 

warunkach, określonych w przepisach § 8 i § 9 

rozporządzenia płacowego 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 

uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia 

realizowanych prac lub zajęć, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-

runkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Dodatek, o którym mowa w § 8 pkt 1, jest wy-

płacany z dołu. 

§ 9 

Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-

nieniem postanowień § 8, ustala dla nauczyciela 

dyrektor, a dla dyrektora – wójt, z tym że maksy-

malna wysokość dodatku nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową nauczyciela ustala się, dzieląc stawkę wy-

nagrodzenia zasadniczego przez miesięczną licz-

bę godzin tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dy-

daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-

czych, realizowanych w ramach godzin ponad-

wymiarowych. 
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-

stępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, w 

sposób określony w ust. 1. 

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 

godzin ustalony na podstawie art. 42 ust 4a 

Karty Nauczyciela na zasadach, o których mowa 

w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczy-

cielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 

praca w tej godzinie została zrealizowana w wa-

runkach uprawniających do dodatku) przez mie-

sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru 

godzin. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 

realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,  

o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się, mno-

żąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z za-

okrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób że 

czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-

mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w  

pkt 1, przysługuje za godziny faktycznie zreali-

zowane.  

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, wypłaca się  

z dołu. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 11 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje wy-

magane do zajmowanego stanowiska, zatrud-

nionemu w wymiarze nie niższym niż połowa 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 

przysługuje 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 – 3% 

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4% 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 5%, 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 

6% średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 

Karty Nauczyciela. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 

do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-

kujących: 

1) małżonka, rodziców nauczyciela pozostają-

cych na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 

2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-

czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 

przez nie szkoły ponadpodstawowej albo 

pondadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 21 roku życia,  

3) 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.  

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-

cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-

kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w 

wysokości określonej w ust. 2, małżonkowie 

wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im 

wypłacał 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, a dyrektorowi wójt. 

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) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 

3) 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. 

8. Nauczyciel, który pobiera dodatek mieszkanio-

wy, zobowiązany jest poinformować odpowied-

nio dyrektora szkoły lub wójta o zmianach w je-

go sytuacji, mających wpływ na prawo do do-

datku lub jego wysokości. 

§ 12 

1. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród 

utworzonego na podstawie art. 49 ustawy Karta 

Nauczyciela będącego w dyspozycji organu 

prowadzącego i dyrektora szkoły. 

2. Środki finansowe specjalnego funduszu nagród 

dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze w wysokości co najmniej 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń osobo-

wych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 

planie finansowym szkoły, z tym że 

a) 20% tego funduszu przypada do dyspozycji 

wójta gminy 

b) 80% tego funduszu przypada do dyspozycji 

dyrektora szkoły 

3. Nauczycielowi, który przepracował w szkole co 

najmniej jeden rok, za jego osiągnięcia w zakre-

sie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy 

opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych 

zadań statutowych szkoły może być przyznana 

nagroda dyrektora szkoły lub nagroda Wójta 

Gminy Udanin. 
4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy. 
5. Przyznanie nagrody nauczycielowi uzależnione 

jest w szczególności od spełnienia co najmniej 
pięć kryteriów, o których mowa niżej: 
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a) posiadania aktualnej oceny pracy co najmniej 
dobrej z ostatnich pięciu lat, 

b) legitymowania się szczególnymi osiągnięcia-
mi w zakresie pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej 
potwierdzone między innymi w sprawdzia-
nach i egzaminach uczniów, 

c) realizacji zadań statutowych szkoły, 
d) nowatorskich rozwiązań pedagogicznych  

w zakresie metod kształcenia, wychowania  
i opieki, form organizacyjnych i środków dy-
daktycznych, 

e) organizowania, prowadzenia i udziału  
z dziećmi i młodzieżą w imprezach oświato-
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych, charytatywnych w szkole i na terenie 
gminy, 

f) udokumentowanych osiągnięć w pracy  
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mają-
cymi trudności w nauce,  

w odniesieniu do dyrektorów szkół dodatkowo: 
g) prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, 

doskonalenia zawodowego nauczycieli i wła-
snego, 

h) uzyskiwania dobrych efektów w organizacji 
pracy placówki, 

i) właściwego realizowania budżetu placówki, 
j) dbania o stan techniczny i estetykę budyn-

ków i otoczenia, 
k) angażowania się we współpracę z instytu-

cjami i organizacjami przynoszącymi korzyść 
szkole i uczącym się w niej dzieciom. 

6. Zasady przyznawania nagród przez dyrektora 
szkoły: 
a) nagrodę nauczycielowi przyznaje dyrektor 

szkoły. 
7. Zasady przyznawania nagród przez wójta gminy: 

a) nagrodę dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt 
Gminy, 

b) wnioskowanie o nagrodę ministra lub kurato-
ra nie wyklucza możliwość otrzymania na-
grody wójta. 

8. Osoby, którym przyznano nagrodę, otrzymują 
zawiadomienie na piśmie, które wraz z wnio-
skiem uzasadniającym przyznanie nagrody 
umieszcza się w teczce akt osobowych. 

9. Nagrody przyznawane są w październiku każde-
go roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 
uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być 
przyznawane w innym terminie. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Udaniu. 

§ 14 

Traci moc uchwała nr XXI/68/2008 z dnia 14 maja 

2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania do-

datków oraz innych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placów-

kach prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 

2008. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2009 r. 
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2058 

UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 

NR XXIII/172/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie  

Żórawina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-

nami), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z rozporządze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracą w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada Gminy Żórawina uchwala,  

co następuje: 
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§ 1 

Ustala się regulamin określający: 

1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków, 

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, 

3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

4. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego,  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-

szkolach prowadzonych przez Gminę Żórawina. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych  stawek wynagrodze-

nia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 22, poz. 181 ze zm.), 

3) szkole – należy przez to rozumieć publiczne 

szkoły i przedszkola działające na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2574 ze zm.) będące jednostkami  

organizacyjnymi Gminy Żórawina, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze — należy przez 

to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-

nostki, o której mowa w § 2 pkt 3, 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć na-

uczycieli, wychowawców i innych pracowni-

ków pedagogicznych zatrudnionych w szko-

łach i przedszkolach będących jednostkami or-

ganizacyjnymi Gminy Żórawina, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

– należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar 

godzin o którym mowa w art. 42, 42a, 42b, 

42c ustawy, 

7) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gmi-

ny Żórawina, 

8) roku szkolnym — należy przez to rozumieć 

okres pracy placówki oświatowej od 1 wrze-

śnia danego roku do 31 sierpnia roku następ-

nego, 

9) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 

lub grupę, 

10) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-

chowanka, 

11) niniejszy regulamin posługuje się kwotami brut-

to. 

§ 3 

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-

ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają 

przepisy art.33 ust. 1 ustawy oraz § 7 rozporzą-

dzenia. 

Dodatek za wysługę lat przyznaje dyrektorowi szko-

ły Wójt Gminy, nauczycielowi − dyrektor szkoły. 

§ 4 

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienia 

ogólnych warunków określonych w § 6 rozpo-

rządzenia oraz warunków szczególnych określo-

nych poniżej, nauczycielowi, w tym nauczycie-

lowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, 

może być przyznany dodatek motywacyjny. 

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 

dla nauczyciela jest spełnienie co najmniej pięciu 

z niżej wymienionych kryteriów szczegółowych: 

1) uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym pro-

cesie dydaktycznym, a w szczególności:  

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu 

potwierdzonych wynikami klasyfikacji 

promocji lub diagnoz, efektami egzaminów 

lub sprawdzianów,  

b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu 

potwierdzonych sukcesami w olimpiadach, 

konkursach, zawodach itp.,  

c) posiadanie udokumentowanych osiągnięć 

w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 

uczniami mającymi trudności w nauce; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-

opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów poprzez kształto-

wanie postaw odpowiedzialności za wła-

sną edukację, planowanie własnej przy-

szłości, pracy nad sobą oraz właściwych 

postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we współpracy  

z ich rodzicami, czynne i stałe przeciw-

działanie agresji, patologiom i uzależnie-

niom, 

c) aktywne i efektywne działania na rzecz 

uczniów potrzebujących opieki,  

z uwzględnieniem ich potrzeb, w szcze-

gólności w stałej współpracy z rodzicami, 

właściwymi instytucjami i osobami świad-

czącymi pomoc socjalną. 

3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, 

skutkujących efektami w procesie kształcenia 

i wychowania, a w szczególności: 

a) doskonalenie skutkujące adaptacją i prak-

tycznym stosowaniem nowoczesnych me-

tod nauczania i wychowania, 

b) tworzenie i realizowanie indywidualnych 

programów nauczania, wychowania czy 

profilaktycznych; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 

ustawy, w tym w szczególności; 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uro-

czystości szkolnych, 

b) udział w komisjach egzaminacyjnych,  

o których mowa w przepisach w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfi-

kowania i promowania uczniów i słucha-

czy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych, 
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c) opieka i koordynacja prac samorządu 

uczniowskiego lub innych organizacji 

uczniowskich działających w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobo-

wiązkowych zajęć pozalekcyjnych i po-

zaszkolnych uwzględniających potrzeby 

uczniów, 

e) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem  

z innymi nauczycielami, w tym prowadze-

nie zajęć otwartych lub innych form ak-

tywności w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

f) aktywny udział w realizowaniu innych za-

dań statutowych szkoły; 

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  

i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem, a w szczególności: 

a) dla dyrektora: 

– skuteczność zarządzania szkołą zapew-

niająca ciągły rozwój i doskonalenie ja-

kości jej pracy, 

– umiejętność racjonalnego gospodaro-

wania środkami finansowymi określo-

nymi w planie finansowym szkoły oraz 

pozyskiwanie dodatkowych środków 

finansowych, w tym z funduszy euro-

pejskich, 

– sprawność organizacyjna szkoły, 

– efekty pracy dydaktycznej, wycho-

wawczej i opiekuńczej szkoły, 

– organizowanie pracy szkoły zapewnia-

jące bezpieczeństwo i higieniczne wa-

runki pracy uczniom oraz pracowni-

kom, 

– dbałość o infrastrukturę szkoły, 

– prowadzenie działań na rzecz społecz-

ności lokalnej; 

b) dla wicedyrektora i innego stanowiska kie-

rowniczego, wychowawcy, opiekuna sta-

żu: 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się 

z poleceń służbowych i powierzonych 

obowiązków, prawidłowe prowadzenie 

dokumentacji szkolnej, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy, 

– podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych, wzbogacanie własnego 

warsztatu pracy, 

– systematyczne i efektywne przygoto-

wywanie się do zajęć, 

– dbałość o estetykę i sprawność powie-

rzonych pomieszczeń, pomocy dydak-

tycznych lub urządzeń szkolnych; 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego może wyno-

sić od 5 do 25% wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 

dyrektor szkoły z uwzględnieniem warunków 

określonych powyżej. 

5. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przy-

znaje Wójt Gminy Żórawina, z uwzględnieniem 

warunków określonych powyżej. 

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres  

6 miesięcy. 

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel 

nabywa po przepracowaniu w danej szkole  

6 miesięcy. 

§ 5 

1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycie-

lom zgodnie z § 5 rozporządzenia oraz zasadami 

określonymi poniżej. 

2. Nauczycielom, którym powierzono w przedszko-

lach i szkołach stanowiska kierownicze, przysłu-

guje dodatek funkcyjny w wysokości określonej 

w tabeli zamieszczonej w § 5 pkt 8 niniejszego 

regulaminu. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

ustala Wójt Gminy w granicach stawek określo-

nych w tabeli w § 5 pkt 8 niniejszego regulami-

nu, uwzględniając między innymi wielkość pla-

cówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę sta-

nowisk kierowniczych w placówce. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrek-

torów, osób zajmujących inne stanowiska kie-

rownicze oraz osób wymienionych w § 5 pkt 5 

regulaminu ustala dyrektor placówki. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-

cielowi z tytułu wykonywania zadań: 

a) opiekuna stażu w wysokości 30 zł miesięcz-

nie za każdego nauczyciela stażu powierzo-

nego opiece, 

b) wychowawstwa klasy (grupy w przedszkolu) 

w wysokości 5 zł od ucznia miesięcznie. 

6. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w 

okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska 

kierowniczego lub wykonywania zadań, za które 

przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stano-

wisko kierownicze lub funkcję powierzono na-

uczycielowi za okres nieobejmujący pełnych 

miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wy-

sokości proporcjonalnej do czasu pełnienia zwią-

zanych z nim obowiązków. 

7. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem 

przysługuje również osobie, której powierzono 

odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej 

osoby, natomiast osoba zastąpiona traci prawo 

do dodatku na czas zastępstwa. 

8. Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych: 

 

 

Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego 

(miesięcznie w złotych) 

dyrektor szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego: 

do 6 oddziałów włącznie 

powyżej 6 oddziałów 

 

od 350 do 700 zł 

od 700 do 1.200 zł 

wicedyrektor szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego od 400 do 700 zł 

kierownik przedszkola od 100 do 700 zł 
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§ 6 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w 

trudnych warunkach określonych w § 8 rozpo-

rządzenia oraz za pracę w warunkach uciążli-

wych określonych w § 9 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warun-

kach wynosi 10% otrzymanego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

3. Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciąż-

liwych wynosi 15% otrzymanego wynagrodze-

nia zasadniczego. 

4. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy 

przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 

pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w 

okresie niewykonywania pracy, za który przy-

sługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlo-

pu wypoczynkowego. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w cało-

ści, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w 

warunkach trudnych lub uciążliwych cały obo-

wiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca 

się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczy-

ciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążli-

wych tylko część obowiązującego go wymiaru 

zająć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym 

wymiarze godzin. 

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

7. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przy-

znaje dyrektor. 

8. Dodatek za warunki pracy dyrektorowi przyznaje 

Wójt Gminy Żórawina. 

§ 7 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe oraz godziny zreali-

zowanych zastępstw doraźnych, zgodnie z po-

stanowieniami art. 35 ust. 3 ustawy oraz zasa-

dami wskazanymi poniżej. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową lub jedną godzinę zastępstwa doraźnego 

nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną na-

uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-

go (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 

praca w tej godzinie została realizowana w wa-

runkach uprawniających do dodatku) przez mie-

sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin 

ponadwymiarowych. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-

miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w punk-

cie 2, uzyskuje się, mnożąc tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-

gleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że 

czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-

mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w 

ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 

organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za go-

dziny ponadwymiarowe. 

5. 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, rozpoczyna-

nia lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz 

za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

6. Za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwy-

miarowych 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, przyjmu-

je się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

określony w art. 42 ust. 6 lub ust. 7 ustawy, 

pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy 

dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień 

pracy) za każdy dzień, w którym nauczyciel nie 

realizował zajęć z przyczyn określonych w ni-

niejszym ustępie. Liczba godzin ponadwymiaro-

wych, za które przysługuje wynagrodzenie w ta-

kim tygodniu, nie może być jednak większa niż 

liczba godzin przydzielonych w planie organiza-

cyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

przypadające w dniach, w których nauczyciel 

nie mógł ich zrealizować z powodu wykonywa-

nia polecenia służbowego dyrektora, traktuje się 

jako godziny faktycznie zrealizowane. 

9. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 

przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

§ 8 

1. Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i 

szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Żórawina, za osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktyczno wychowawczej oraz realiza-

cję innych zadań statutowych tych placówek, 

przyznawane są nagrody organu prowadzącego i 

dyrektorów szkół ze specjalnego funduszu na-

gród, stosownie do brzmienia art. 49 ust. 1 i 2 

ustawy oraz poniższej regulacji. 

2. Specjalny fundusz nagród stanowi 1% planowa-

nych rocznych wynagrodzeń osobowych z tym, 

że: 

a) 80% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody dyrektora szkoły; 

b) 20% środków funduszu przeznacza się na 

nagrody organu prowadzącego zwane dalej 

nagrodami Wójta Gminy Żórawina. 

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mają charak-

ter uznaniowy i przyznawane są z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych przy-

padkach nagroda może być przyznana w innym 

terminie. 

4. Nagrody mogą otrzymywać nauczyciele, którzy 

przepracowali w szkole co najmniej rok. 

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy i przyznawane są nauczy-

cielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pra-

cy zawodowej. Nagroda Wójta Gminy może być 

przyznana dyrektorom, którzy spełniają kryteria, 

o których mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 regulaminu. 

6. Ustala się następujące kryteria przyznawania 

nagród:  
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1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-

czej: 

a) stwierdzone sprawdzianami przynajmniej 

dobre wyniki nauczania danego przedmio-

tu, 

b) uzyskania przez uczniów czołowych 

miejsc w konkursach, zawodach, przeglą-

dach, festiwalach itp., 

c) osiąganie dobrych wyników nauczania, 

potwierdzonych w sprawdzianach i egza-

minach uczniów przeprowadzanych przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, 

d) wprowadzanie innowacyjnych metod na-

uczania oraz nowoczesnych form i środ-

ków dydaktycznych, 

e) osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnio-

nymi lub uczniami mającymi trudności w 

nauce, 

f) prowadzenie działalności wychowawczej, 

kulturalnej i rekreacyjnej w klasie, szkole 

lub placówce, 

g) cykliczne organizowanie imprez ogólno-

kształcących o znaczących walorach po-

znawczych i wychowawczych; 

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

a) pełne rozeznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących 

szczególnej pomocy i opieki, 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów we współpracy  

z ich rodzicami, 

c) prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-

tologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 

w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

d) współpraca z jednostkami systemu ochro-

ny zdrowia, policją, organizacjami, stowa-

rzyszeniami oraz rodzicami w zakresie za-

pobiegania i usuwania przejawów patologii 

społecznej i niedostosowania społecznego 

dzieci i młodzieży; 

3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych: 

a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych po-

przez samokształcenie oraz udział w róż-

nych formach doskonalenia, 

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

c) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących 

pracę w zawodzie nauczyciela; 

4) w zakresie kierowania placówką: 

a) tworzenie właściwej atmosfery pracy w 

szkole, placówce, 

b) wysoki poziom organizacyjny placówki, 

wszechstronnie uwzględniający wymaga-

nia procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

c) racjonalne i oszczędne gospodarowanie 

środkami budżetowymi oraz przestrzega-

nie ustawy o finansach publicznych, 

d) pozyskiwanie znaczących środków poza-

budżetowych, 

e) angażowanie się w rozbudowę i moderni-

zację placówki, 

f) dbałość o porządek i estetykę obiektów 

oraz ich otoczenia, 

g) współpraca ze środowiskiem lokalnym, in-

stytucjami i zakładami pracy mogącymi 

wspomagać szkołę, 

h) inicjowanie różnorodnych działań rady pe-

dagogicznej służących podnoszeniu jakości 

pracy nauczycieli i wychowawców. 

7. Odpis pisma o przyznaniu nagrody składa się do 

akt osobowych osoby, której nagroda zastała 

przyznana. 

§ 9 

1. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na-

uczycielom zgodnie z art. 54 ust. 3 i 5 ustawy 

oraz stosownie do regulacji poniższych. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 

niższym niż połowa tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin w przedszkolach i 

szkołach na terenie Gminy Żórawina i posiada-

jącemu kwalifikacje wymagane do zajmowane-

go stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek 

mieszkaniowy. 

3. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależ-

ności od liczby osób w rodzinie uprawnionego 

nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie 3% 

2) przy dwóch osobach w rodzinie 4% 

3) przy trzech osobach w rodzinie 5% 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 

6% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 

o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. 

4. Do członków rodziny, o której mowa w § 9  

pkt 3, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z 

nim zamieszkujących współmałżonka oraz 

dzieci i rodziców pozostających na jego wy-

łącznym utrzymaniu. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-

cemu także nauczycielem, stale z nim za-

mieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek 

mieszkaniowy, w wysokości określonej w pkt 

3. Małżonkowie wspólnie określają pracodaw-

cę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

6. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wnio-

sek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o 

których mowa w § 9 pkt 5, na ich wspólny 

wniosek. 

7. Dodatek przyznaje dyrektor placówki oświato-

wej a dyrektorowi Wójt Gminy. 

8. Dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem socjal-

nym – nie jest składnikiem wynagrodzenia. 

9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycie-

lowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmo-

wanego przez niego lokalu mieszkaniowego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 

wniosek o jego przyznanie – wniosek sta-

nowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 

której mowa w § 8 ust. 3, nauczyciel otrzymu-

jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie 

powiadomić dyrektora szkoły, a jeśli ta zmiana 

dotyczy dyrektora – dyrektor szkoły powiada-
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mia Wójta Gminy. W przypadku niepowiado-

mienia dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o 

zmianie liczby członków rodziny, nienależnie 

pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

11. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 

pracy, a także w okresach: 

1) niewykonywania pracy, za którą przysługuje 

wynagrodzenie, 

2) pobierania świadczeń z ubezpieczenia spo-

łecznego, 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej: 

w przypadku gdy z nauczycielem powoła-

nym do służby wojskowej zawarta była 

umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, 

na który umowa została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 

przewidzianego w odrębnych przepisach, 

5) niewykonywania pracy na skutek urlopu 

bezpłatnego trwającego nie dłużej niż  

1 miesiąc. 

12. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega 

zawieszeniu na okres trwającego dłużej niż je-

den miesiąc urlopu bezpłatnego nauczyciela. 

Wznowienie wypłacania dodatku, po ustaniu 

przyczyny zawieszenia, następuje po złożeniu 

przez nauczyciela pisemnego wniosku o jego 

wznowienie. 

13. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placów-

kach na terenie Gminy Żórawina przysługuje 

tylko jeden dodatek, wypłacany przez placów-

kę, w której nauczyciel ma największą liczbę 

godzin. W przypadku równej liczby godzin do-

datek jest wypłacany przez wskazaną przez 

nauczyciela placówkę. 

14. Oprócz dodatku, o którym mowa § 9 ust. 1, 

nauczycielowi zatrudnionemu na terenie Gminy 

Żórawina przysługuje odrębny dodatek miesz-

kaniowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może 

podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnio-

nemu na terenie Gminy Żórawina z uwagi na 

występujący deficyt kadr. Z wnioskiem o przy-

znanie dodatku występuje dyrektor przedszkola 

lub szkoły zatrudniający tego nauczyciela, do 

organu prowadzącego. 

§ 10 

Regulamin został uzgodniony z właściwymi organi-

zacjami związkowymi. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Żórawina. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2009 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

LESZEK MARSZAŁEK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Żórawina nr XXIII/172/09 z dnia  

30 kwietnia 2009 r. (poz. 2058) 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 21 maja 2009 r.  

 NK.II.0911-11/322/09 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

 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 

§ 8 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 233/XXX/09 z 

dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa 

Ruda, z powodu z istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, a 

także § 5 i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.). 
 

 

Uzasadnienie 

Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła na sesji w dniu 15 kwietnia 2009 roku uchwałę nr 233/XXX/09 w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Nowa Ruda. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 21 kwietnia 2009 roku. 

W świetle art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu te-

rytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli po-

szczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 grudnia: 

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania 

tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 

3) 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 mowa 

w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 

średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4. 

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone organom prowadzącym do uregulowania 

w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakre-

sie organowi prowadzącemu. Ustawodawca mimo bardzo szerokiej kompetencji przyznanej radzie gminy, 

wyznaczył również czytelną granicę powierzonej kompetencji, wskazując – w ramach art. 30 ust. 6 Karty 

Nauczyciela – iż regulamin wynagradzania określa wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wy-

nikających 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 warun-

ków wypłacania nauczycielom świadczeń wynikających 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 re-

alizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany 

przez pryzmat działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dzie-

dzinę. 

Mocą § 8 ust. 2 pkt 2 Rada Miejska w Nowej Rudzie postanowiła: „ 2. Wysokość dodatku funkcyjne-

go dyrektora szkoły uzależniona jest się od: 

2) efektywności funkcjonowania szkoły, m.in.: a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finan-

sowymi, b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 

działalności gospodarczej szkoły, d) przeprowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły eg-
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zaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami e) przestrzeganie przepisów 

bhp na terenie szkoły. 

Należy podkreślić, że dodatek funkcyjny różni się od wszystkich innych dodatków tym, że jest ściśle i 

bezpośrednio związany z funkcją wykonywaną przez pracownika. Jest to stały składnik wynagrodzenia 

pracownika na określonym stanowisku, stanowiący ekwiwalent za zwiększony nakład pracy, za zwięk-

szony zakres odpowiedzialności za działania własne i podległych pracowników, za stopień utrudnienia 

pracy. Sam fakt, że pracownikowi powierzono określoną funkcję kierowniczą, uzasadnia jego prawo nie 

tylko do wynagrodzenia zasadniczego związanego z wykonywaniem tej funkcji, lecz również dodatku 

funkcyjnego, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dla tego stanowiska dodatek funkcyjny. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela rada gminy posiada kompetencję do określania corocznie w 

drodze regulaminu m.in. wysokości stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegóło-

wych warunków przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i art. 34. Stosownie do art. 30 

ust. 5 Karty Nauczyciela, Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z mini-

strem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-

rialnego, 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. 3, 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 obowiązko-

wy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a, 

3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego 

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 osobi-

stą 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 Na-

rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. stwierdza się, że do uzyskania dodatku funkcyjnego upraw-

nieni 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 „szkolą”, 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. 30 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 dla dyrektora szkoły od wyżej cytowa-

nych przesłanek nie wiąże się z istotą tego dodatku. Nadto przesłanka „wyników w nauczaniu i wycho-

waniu" mieści się w ogólnych warunkach przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego związa-

nych ze szczególnie efektywnym wypełnianiem zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowi-

skiem (§ 6 pkt 5 rozporządzenia) i w ramach upoważnienia z art. 30 ust. 6 pkt 1 stanowić może szczegó-

łowy warunek przyznania tego dodatku. 

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. 

Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązują-

cym prawie. W świetle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane są w oparciu o 

wyraźne upoważnienie ustawowe. Kwestionowanym zapisem Rada Miejska w Nowej Rudzie naruszyła 

przepisy Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia. Rada, realizując przyznaną jej kompetencję, nie może 

naruszać innych przepisów rangi ustawowej i aktów wykonawczych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu złożona za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od 

jego doręczenia. 
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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 DOLNOŚLĄSKI 

 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 

 

 

 

2060 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 21 maja 2009 r.  

 NK.II.0911-19/328/09 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

 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 

– § 4 ust. 3 we fragmencie: „wypłacany jest z góry w terminie wypłaty 

wynagrodzenia oraz", § 6 ust. 6, § 8 ust. 3, § 10 ust. 6 z powodu 

istotnego naruszenia art. 39 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 

674 z późn. zm. – dalej: Karta Nauczyciela) w zw. z § 118 w zw. z § 

141 załącznika  

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  

sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908); 

– § 6 ust. 1 pkt 1 we fragmencie: „od 6 oddziałów" i pkt 2 we fragmen-

cie: „czynnego ponad 5 godzin dziennie" z powodu istotnego naruszenia 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 

1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 Karty 

Nauczyciela i § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-

dzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 

181 z późn. zm. – dalej: rozporządzenie); 

– § 6 ust. 4 z powodu istotnego naruszenia art. 39 ust. 1 Karty Nauczy-

ciela w zw. z § 118 w zw. z § 141 załącznika do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” 

uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 15 kwietnia 2009 r.  

nr XXXIX/128/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-

kość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych 

składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 
 

 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Udanin podjęła na sesji w dniu 15 kwietnia 2009 r. uchwałę nr XXXIX/128/2009 w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-

lom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników 

wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 24 kwietnia 2009 r. 

W toku badania legalności uchwały nr XXXIX/128/2009 organ nadzoru stwierdził podjęcie: 
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1. § 4 ust. 3 we fragmencie: „wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia oraz", § 6 ust. 
6, § 8 ust. 3, § 10 ust. 6 z powodu istotnego naruszenia art. 39 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela w 
zw. z § 118 w zw. z § 141 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej"; 

2. § 6 ust. 1 pkt 1 we fragmencie: „od 6 oddziałów" i pkt 2 we fragmencie: „czynnego ponad  5 godzin 
dziennie" z powodu istotnego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 30 ust. 2 i ust. 6 
pkt 1 Karty Nauczyciela i § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
31 stycznia 2005 r.; 

3. § 6 ust. 4 z powodu istotnego naruszenia art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z § 118 w zw.  
z § 141 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie „Zasad techniki prawodaw-
czej". 

W świetle art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „Organ prowadzący 
szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 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. 33 i 34, 
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 
3) 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 mowa 
w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim 
wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.". 

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone organom prowadzącym do uregulowania 
w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakre-
sie 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. 30 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. 

Udzielona Radzie norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres. Nie oznacza to jednak dowolności w 
zakresie ustalania warunków i trybu przyznawania dodatków. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy wła-
dzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna 
musi być tak realizowana, 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. 

1.  

Uchwała w § 4 ust. 3, § 6 ust. 6, § 8 ust. 3 i § 10 ust. 6 określa sposób (termin – „z góry", „z dołu") 
wypłacania poszczególnych składników wynagrodzenia – odpowiednio dodatku motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W świetle art. 
39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierw-
szym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodze-
nie wypłacane jest w dniu następnym (ust. 3). Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być 
ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w 
ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagro-
dzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wy-
nagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagro-
dzenia, o którym mowa w ust. 3 (ust. 4). 

Należy uznać, iż to pracodawca, stosując przepisy ustawy oraz wewnątrzzakładowe ustalenia doty-
czące organizacji pracy (np. arkusz organizacyjny), będzie ustalał indywidualnie termin wypłaty wynagro-
dzeń. 

Ustawa w sposób jednoznaczny reguluje kwestię terminu wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, w 
związku z czym nie można tego zagadnienia uznać za powierzone przez Ustawodawcę do unormowania w 
ramach regulaminu wynagradzania nauczycieli. Tym bardziej, że norma art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela 
do zakwestionowanej przez organ nadzoru regulacji rady gminy nie upoważniła. 

W ocenie organu nadzoru zapisy § 4 ust. 3, § 6 ust. 6, § 8 ust. 3 i § 10 ust. 6 uchwały stanowią po-
wtórzenie z modyfikacją przepisu art. 39 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela, który rozstrzyga już o momen-
cie wypłaty wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Pol-
skiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami po-
wszechnie obowiązującego prawa są także akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11732  – Poz. 2060 

organów, które je ustanowiły. Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz tere-
nowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb 
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Przepisy rozdziału III Konstytucji wyraźnie wska-
zują hierarchię aktów prawnych. W świetle tych przepisów ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie 
wyższym od aktów prawnych organów samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akty prawa miejscowe-
go nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawowymi. Uchwały organów samorządu terytorialnego 
mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to również, że w powyż-
szych uchwałach nie mogą znaleźć się materie regulowane już w aktach prawnych hierarchicznie wyż-
szych. Innymi słowy niedopuszczalne jest powtarzanie w uchwałach uregulowań ustawowych. Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 1994 (SA/Gd 1260/94, OSS 1996/2/47) potwierdził, iż 
powtórzenie za ustawą określonej regulacji stanowi istotne naruszenie prawa. 

Na uwagę zasługuje także wyrok NSA we Wrocławiu: „Uchwała rady gminy nie może regulować jesz-
cze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca pra-
wo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kon-
tekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany inten-
cji prawodawcy" wyrok NSA 1999.10.14, II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17). 

Także SN w uzasadnieniu do wyroku z dnia 6 kwietnia 2001 r. (II RN 87/00, OSN z 2001 r., Nr 24, 
poz. 704) podkreślił: „iż rada gminy nie może w statucie (gminy) powtarzać rozwiązań ustrojowych przy-
jętych w przepisach ustawowych". 

Zgodnie z § 118 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki 
prawodawczej w aktach organów samorządu terytorialnego nie powtarza się przepisów ustawy upoważ-
niającej i przepisów innych aktów normatywnych. Rada gminy nie ma prawa powielać uregulowań usta-
wy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych. 

Organ nadzoru wskazywał na wyżej wskazane istotne naruszenie prawa w prawomocnym rozstrzy-
gnięciu nadzorczym z dnia 6 maja 2005 r. nr PN.II.0911-19/299/05 stwierdzającym w części nieważność 
uchwały nr XXXI/99/05 Rady Gminy Udanin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawa-
nia dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2005. 

2.  

W § 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uchwały postanowiono: „1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek 
prowadzonych przez gminę, przysługuje dodatek funkcyjny. Stawka dodatku liczona w % od zasadnicze-
go wynagrodzenia nauczyciela wynosi: 
1) dla dyrektora szkoły od 6 oddziałów – od 30% do 55% 
2) dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – od 10% do 35%". Tym samym Rada 
Gminy Udanin pozbawiła dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół o liczbie oddziałów mniejszej niż 6  
i dyrektorów przedszkoli czynnych krócej niż 5 godzin dziennie. 

Zgodnie z art. 30 ust. l i ust. 2 Karty Nauczyciela „1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 
32, składa się z: 
1) wynagrodzenia zasadniczego; 
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego  

funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54. 
2. 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, powierzo-
nego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.". Minister wła-
ściwy 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 
m.in. 3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjne-
go oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego – uwzględniając stopnie 
awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kie-
rownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, 
że wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszeregowania na-
uczyciela i dodatek za warunki pracy (art. 30 ust. 5 pkt 3 Karty Nauczyciela). Działając na podstawie 
wskazanego przepisu prawa, Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał wyżej powołane rozporządzenie 
z dnia 31 stycznia 2005 r., w którego § 5 określił, 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; 
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2) sprawowanie funkcji: 
a) wychowawcy klasy, 
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, 
c) opiekuna stażu.”.  

Zarówno Ustawodawca, jak i Minister Edukacji Narodowej i Sportu nie uzależnili prawa do dodatku funk-
cyjnego dla dyrektorów szkół od ilości oddziałów w placówce oraz dla dyrektorów przedszkoli od funkcjo-
nowania placówki ponad 5 godzin dziennie. Przepis prawa rangi ustawowej expressis verbis stanowi, że 
wysokość dodatku funkcyjnego zależy od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Zatem dy-
rektor szkoły oraz dyrektor przedszkola, sprawując określoną w § 5 pkt 1 rozporządzenia funkcję, nieza-
leżnie od liczby oddziałów i ilości godzin funkcjonowania przedszkola jest uprawniony przepisami prawa 
do otrzymania dodatku funkcyjnego. Organ stanowiący mocą art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela zo-
stał upoważniony jedynie do określenia w regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych 
warunków przyznawania tych dodatków. Jednak w ramach warunków przyznawania dodatków określo-
nych w akcie wykonawczym nie można nikogo prawa do dodatku pozbawić skoro przysługuje on z mocy 
prawa. 

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Pol-
skiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami po-
wszechnie obowiązującego prawa są także akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły. Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz tere-
nowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb 
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Przepisy rozdziału III Konstytucji wyraźnie wska-
zują hierarchię aktów prawnych. W świetle tych przepisów ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie 
wyższym od aktów prawnych organów samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akty prawa miejscowe-
go nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawowymi. Uchwały organów samorządu terytorialnego 
mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Podejmując akty prawa miejsco-
wego 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 wyko-
nawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Zarówno 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 podkre-
ślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zaka-
zuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompe-
tencji  w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 
czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 
Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: 
zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodaw-
cze oraz zasadą głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z 
udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań 
(...) ". 

Postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uchwały w zakwestionowanym zakresie naruszają także kon-
stytucyjną zasadę równości wobec prawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 32, że: 
„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze pu-
bliczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny.". Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji: „Ograniczenia w zakresie korzystania z 
konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony śro-
dowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 
naruszać istoty wolności i praw.". Zawężenie przez Radę Gminy Udanin, wbrew przepisom prawa, grupy 
uprawnionych dyrektorów szkół i przedszkoli do otrzymania dodatku funkcyjnego ze względu na mniejszą 
niż 6 liczbę oddziałów i funkcjonowanie przedszkoli powyżej 5 godzin dziennie w sposób istotny narusza 
art. 32 Konstytucji RP. Wskazać należy, że na konieczność równego traktowania zwrócił uwagę także 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 listopada 1997 r. (sygn. akt K 22/97 OTK ZU 1997/3−4, 
poz. 41, str. 370), stwierdzając, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzując 
się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według jed-
nakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. 

3.  

W § 6 ust. 4 uchwały postanowiono, że: „Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, funkcji uprawnionej do 
jego pobierania, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia, od tego miesiąca.". Tym samym Rada 
określiła moment nabycia prawa do dodatku funkcyjnego. 

Ustawodawca w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela określił obligatoryjne elementy wynagrodzenia na-
uczyciela, którym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 jest m.in. dodatek funkcyjny. Zgodnie z przepisami art. 
39 ust. 1 Karty Nauczyciela: „1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w 
związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem 
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roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca 
kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowe-
go”.  

W ocenie organu nadzoru zapis § 6 ust. 4 uchwały stanowi powtórzenie z modyfikacją przepisu art. 
39 ust. 1 Karty Nauczyciela, który rozstrzyga już o momencie zmiany wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Pol-
skiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami po-
wszechnie obowiązującego prawa są także akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły. Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz tere-
nowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb 
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Przepisy rozdziału III Konstytucji wyraźnie wska-
zują hierarchię aktów prawnych. W świetle tych przepisów ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie 
wyższym od aktów prawnych organów samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akty prawa miejscowe-
go nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawowymi. Uchwały organów samorządu terytorialnego 
mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to również, że w powyż-
szych uchwałach nie mogą znaleźć się materie regulowane już w aktach prawnych hierarchicznie wyż-
szych. Innymi słowy niedopuszczalne jest powtarzanie w uchwałach uregulowań ustawowych. Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 1994 (SA/Gd 1260/94, OSS 1996/2/47) potwierdził, iż 
powtórzenie za ustawą określonej regulacji stanowi istotne naruszenie prawa. 

Na uwagę zasługuje także wyrok NSA we Wrocławiu: „Uchwała rady gminy nie może regulować jesz-
cze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca pra-
wo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kon-
tekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany inten-
cji prawodawcy" (wyrok NSA 1999.10.14, II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) 

Także SN w uzasadnieniu do wyroku z dnia 6 kwietnia 2001 r. (II RN 87/00, OSN z 2001 r., Nr 24, 
poz.704) podkreślił: „iż rada gminy nie może w statucie (gminy) powtarzać rozwiązań ustrojowych przyję-
tych w przepisach ustawowych". 

Zgodnie z § 118 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki 
prawodawczej w aktach organów samorządu terytorialnego nie powtarza się przepisów ustawy upoważ-
niającej i przepisów innych aktów normatywnych. Rada gminy nie ma prawa powielać uregulowań usta-
wy upoważniającej i przepisów innych aktów normatywnych. 

Zdaniem organu nadzoru regulacje uchwały w określonych przypadkach mogą doprowadzić do naru-
szenia art. 30 ust. 1 i 6, art. 38 Karty Nauczyciela. Dodatek funkcyjny jest elementem wynagrodzenia, 
który przysługuje obligatoryjnie, a moment nabycia określa przepis art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 
Zgodnie z art. 38 Karty Nauczyciela nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania sto-
sunku pracy. W myśl art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. 

Rada nie ma zatem prawa wprowadzać uregulowań sprzecznych z ustawą. Skoro wynagrodzenie przy-
sługuje za wykonaną pracę oraz od dnia nawiązania stosunku pracy, to jakiekolwiek uregulowania 
uszczuplające prawo pracownika do wynagrodzenia musi mieć wyraźne upoważnienie ustawowe. Regu-
lamin ma charakter przepisu wykonawczego i musi bezwzględnie odpowiadać wymogom wewnętrznej 
zgodności systemu źródeł prawa, w tym m.in. wynikających z art. 94 Konstytucji RP i art. 9 Kodeksu 
pracy. Chodzi w szczególności o ustanawianie aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, a odnośnie do unormowań z zakresu prawa pracy – dodatkowo o 
rozwiązania nie mniej korzystne od postanowień wynikających dla pracowników z przepisów Kodeksu 
pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Słusznie podkreśla Naczelny Sąd Administracyjny w 
wyroku z dnia 3 czerwca 2002 roku „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatków mieszkaniowych nie 
może zawierać postanowień mniej korzystnych dla nauczyciela niż przepisy prawne powszechnie obowią-
zujące." (II SA 687/02, Pr. Pracy 2002/10/39). 

Zdaniem organu nadzoru w kompetencji art. 30 ust. 6 do ustalania szczegółowych warunków przy-
znawania dodatków nie mieści się możliwość odbierania elementów wynagrodzenia przyznanego ustawą. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego do-
ręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
ważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 21 maja 2009 r.  

 NK.II.0911-7/329/09 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

 Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  

z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

– § 13 ust. 1 z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 w zw. z art. 39 

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.  

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

– § 16 ust. 1 pkt 5 z powodu istotnego naruszenia art. 30 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 § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-

malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-

ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-

gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22,  

poz. 181 z późn. zm. – dalej rozporządzenie) 

uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-

łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, moty-

wacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypła-

cania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania  

i wypłacania. 
 

 

Uzasadnienie 

Rada Powiatu w Górze podjęła na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 r. uchwałę nr XXIX/133/09 w spra-

wie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-

lom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wy-

płacania. 

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 4 maja 2009 r. 

W toku badania legalności uchwały nr XXIX/133/09 organ nadzoru stwierdził podjęcie jej: 

– § 13 ust. 1 z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

– § 16 ust. 1 pkt 5 z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w zw. z § 8 rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagro-

dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, 

poz. 181 z późn. zm. – dalej rozporządzenie). 

W świetle art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela: „Organ prowadzący 

szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 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. 33 i 34, 

2) szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 
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3) 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 mowa 

w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 

średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.” 

Udzielona Radzie norma kompetencyjna ma dość szeroki zakres. Nie oznacza to jednak dowolności w 

zakresie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy 

publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi 

być tak realizowana, 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. 

Naczelną zasadą demokratycznego państwa prawnego jest działanie organów władzy publicznej w 

granicach i na podstawie obowiązującego prawa, co wyraża art. 7 Konstytucji. Oznacza to, iż każde dzia-

łanie organu władzy, w tym i Rady Powiatu musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Podejmowane 

przez Radę akty możemy podzielić na dwie grupy: akty kierownictwa wewnętrznego oraz akty prawa 

miejscowego. Te pierwsze mogą mieć oparcie w normach wyznaczających jedynie zadanie. Natomiast 

akty prawa miejscowego muszą być podejmowane w oparciu o wyraźną normę kompetencyjną rangi 

ustawowej – art. 94 Konstytucji. Realizując kompetencję, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wy-

tyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomię-

dzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenia prawa. Zarówno w doktrynie, 

jak również w orzecznictwie, ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze 

kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponad-

to należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. 

Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wy-

prowadzania kompetencji w drodze analogii. Jeżeli organ stanowiący wychodzi poza wytyczne zawarte w 

upoważnieniu, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkować zastosowaniem 

środków nadzorczych. I tak jest w tym przypadku, bowiem Rada unormowała sprawy, których normować 

nie może. 

1.  

Na mocy § 13 ust. 1 przedmiotowej uchwały postanowiono: „Nauczyciel, któremu powierzono stanowi-

sko uprawniające do dodatku funkcyjnego na czas określony, traci prawo od dodatku z upływem tego 

okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 

odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.". 

Podejmując wskazany zapis przedmiotowej uchwały, Rada wykroczyła poza upoważnienie z art. 30 

ust. 6 Karty Nauczyciela, określiła bowiem termin zmiany wysokości wynagrodzenia nauczycieli, co zosta-

ło już uregulowane w Karcie. Zgodnie z art. 39 ust. 1 Karty: „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 da-

nego miesiąca kalendarzowego". 

Ponadto cytowany wyżej zapis § 13 ust. 1 uchwały jest niezgodny z zasadą wyrażoną w art. 39 ust. 

1 Karty. Zmiana wynagrodzenia nastąpi zgodnie z tym przepisem z pierwszym dniem najbliższego miesią-

ca kalendarzowego, bądź jeśli przyczyny zmiany nastąpiły pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. I tak: 

w przypadku powierzenia stanowiska uprawniającego do dodatku na czas określony nauczyciel utraci 

prawo do dodatku od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po upływie tego okresu, a 

nie z upływem tego okresu; jeśli zaś okres powierzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca – zmiana 

wynagrodzenia nastąpi pierwszego dnia następnego miesiąca. 

2.  

Na mocy § 16 ust. 1 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła o wysokości dodatku za trudne warunki 

pracy. W § 16 ust. 1 pkt 5 uchwały czytamy, że nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki za 

trudne warunki pracy: nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia grupowe i indywidualne, wynikają-

ce z realizacji diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi 

niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożo-

nymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psy-

chologiczno-pedagogicznych dodatek w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego. 
Rada posiada kompetencję do określenia w drodze regulaminu, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty 

Nauczyciela wysokości stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowych warun-
ków przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34. Z kolei art. 34 ust. 2 daje podstawę do 
określenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw pracy, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do 
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przyznania z tego tytułu dodatku. Nie ulega zatem wątpliwości, że dodatek może być przyznany tylko w 
sytuacji spełnienia przesłanek określonych przez Ministra w rozporządzeniu. 

Jak stanowi § 8 rozporządzenia: „Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez na-
uczycieli: 

1) praktycznej nauki zawodu szkół górniczych – zajęć praktycznych pod ziemią; 
2) praktycznej nauki zawodu szkół leśnych – zajęć w lesie; 
3) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślin-

nej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa; 
4) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych – zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej 

i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), przeznaczonych dla: noworodków, dzieci 
do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych 
umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego 
układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach; 

5) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich; 

6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy; 
7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-

bokim; 
8) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddzia-

łach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształ-
cenia specjalnego; 

9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych; 
10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych; 
11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w 
których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddzia-
łach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich 
kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego; 

12) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przed-
miotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym; 

13) zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych; 

14) zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych 
nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

15) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych (w tym w internatach); 

16) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych; 

17) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; 

18) badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjali-
stycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nie-
letnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 

19) badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i mło-
dzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psycho-
logiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.". 

Z porównania brzmienia § 16 ust. 1 pkt 5 uchwały z treścią § 8 rozporządzenia wynika, iż okoliczności 
przyznania dodatku określone w tym zapisie nie mieszczą się w katalogu z § 8 rozporządzenia. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż podejmując kwestionowany zapis § 16 ust. 1 pkt 5 
uchwały, Rada Powiatu wykroczyła poza swoje kompetencje, co stanowi istotne naruszenia prawa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego do-
ręczenia. 

Zgodnie z art. 80 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 22 maja 2009 r.  

 NK.II.0911-8/330/09 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

 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 

§ 6 ust. 4 i ust. 6, § 7 ust. 7, 8 i 9 uchwały Rady Gminy Żórawina  

nr XXIII/172/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w Gminie Żórawina z powodu istotnego narusze-

nia 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674 ze. zm.) w związku z art. 7 Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483), art. 39 ust. 1, ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela. 
 

 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Żórawina podjęła na sesji w dniu 30 kwietnia 2009 r. uchwałę nr XXIII/172/09 w sprawie 

ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Żórawina. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 7 maja 2009 r. 

W podstawie prawnej uchwały Rada Gminy powołała się na 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), art. 30 ust. 6 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) w związku z rozporzą-

dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-

nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 

22, poz. 181). 

W świetle art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela „Organ prowadzący szkołę będący jednostką sa-

morządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli po-

szczególnych 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. 33 i 34, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 

3) 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 mowa 

w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 

średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.". 

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone organom prowadzącym do uregulowania 

w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakre-

sie organowi prowadzącemu. Ustawodawca, decydując się w konkretnym przypadku na otwarty katalog 

zagadnień powierzonych do unormowania, wyznaczył również czytelną granicę powierzonej kompetencji, 

wskazując − w ramach art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela – iż regulamin wynagradzania określa 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 wy-

nagradzania normować wysokości i warunków wypłacania nauczycielom świadczeń wynikających ze sto-

sunku 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 re-

alizowana, 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. 
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W § 6 ust. 4 przedmiotowej uchwały postanowiono, że: „Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki 

pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w 

okresie niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-

czynkowego. ". 

W § 7 ust. 7, 8 i 9 zapisano, iż: „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny 

faktycznie zrealizowane (ust. 7). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługujące w dniach, w 

których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z powodu wykonywania polecenia służbowego dyrektora, 

traktuje się jako godziny faktycznie zrealizowane (ust. 8). Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 

przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane (ust. 9)." 

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela rada gminy posiada kompetencję do 

określania corocznie w drodze regulaminu m.in. wysokości stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i art. 34. 

Zapisy § 6 ust. 4 i § 7 ust. 7, 8 i 9 uchwały nie stanowią ani o wysokości dodatku za warunki pracy  

i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, ani nie stanowią szcze-

gółowych warunków ich przyznawania, a zatem zostały ustanowione z przekroczeniem art. 30 ust. 6  

pkt 2 Karty Nauczyciela. Nie można uznać, że kwestionowane zapisy uchwały mieszczą się w ramach 

upoważnienia ustawowego uprawniającego do określania szczegółowych warunków przyznawania dodat-

ku za warunki pracy i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, 

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 z późn. zm.). Artykuł 80 w zd. 2 Kodeksu pracy wy-

raźnie stanowi, że za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia wów-

czas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zakresie 

spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepi-

sy Kodeksu pracy. 

Pozbawienie jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia musi mieć wyraźne upoważnienie ustawowe. 

Podkreślić bowiem należy, że przyznanie dodatku za warunki pracy zależy od warunków uregulowanych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jeżeli nauczyciel spełnił wymagania określone w 

rozporządzeniu i regulaminie, w wyniku czego został mu przyznany dodatek za warunki pracy, to stano-

wią one składnik wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, nie można zatem uzależniać ich przy-

sługiwania od faktycznie wykonanej pracy. 

Ponadto ustawodawca nie przewidział kompetencji dla organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego do ustalania zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw. W normie kompetencyjnej nie mieści się również upoważnienie do decydowania o 

tym, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz 

określenia, jakie godziny ponadwymiarowe uznaje się za faktycznie przepracowane. 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 Na-

uczyciela. 

W ocenie organu nadzoru z mocy ustawy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za każdą przepra-

cowaną godzinę ponadwymiarową lub doraźnego zastępstwa. Ponadto zgodnie z art. 38 Karty Nauczycie-

la nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. W myśl art. 80 Ko-

deksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. 

Skoro wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę oraz od dnia nawiązania stosunku pracy, to ja-

kiekolwiek uregulowania uszczuplające prawo pracownika do wynagrodzenia musi mieć wyraźne upoważ-

nienie ustawowe. Regulamin ma charakter przepisu wykonawczego i musi bezwzględnie odpowiadać 

wymogom wewnętrznej zgodności systemu źródeł prawa, w tym m. in. wynikających z art. 94 Konstytu-

cji RP i art. 9 Kodeksu pracy. Chodzi w szczególności o ustanawianie aktów prawa miejscowego na pod-

stawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, a odnośnie do unormowań z zakresu prawa pra-

cy – dodatkowo o rozwiązania nie mniej korzystne od postanowień wynikających dla pracowników z 

przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Słusznie podkreślił Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z dnia 3 czerwca 2002 r., iż: „Regulamin określający wysokość oraz szczegó-

łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatków 

mieszkaniowych nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla nauczyciela niż przepisy prawne 

powszechnie obowiązujące." (II SA 687/02, Pr. Pracy 2002/10/39). 

W § 6 ust. 6 przedmiotowej uchwały Rada Gminy postanowiła: „Dodatek za warunki pracy wypłaca 

się z dołu. ". 

Artykuł 39 ust. 3 Karty Nauczyciela wprowadza zasadę, iż wynagrodzenie wypłacane jest nauczycie-

lowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Wyjątkiem od tej zasady jest art. 39 

ust. 4, zgodnie z którym składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na pod-

stawie 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, należy do pracodawcy. 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- 
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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. 

Każdorazowe naruszenie przepisów prawa materialnego powinno być traktowane jako istotne narusze-

nie prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.: „Opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność, 

można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważności 

uchwały organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmo-

wania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów pra-

wa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurą podejmowania 

uchwał" (I SA/Wr 1798/99, Lex nr 49428). 

Zgodnie zaś z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie pra-

wa. Realizując kompetencję, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnie-

niu. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, 

literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych 

oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy interpretacji art. 87 

ust. 1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim sys-

temie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej 

kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań 

nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących 

realizowaniu tych zadań (...)." 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu złożona za pośrednictwem organu nadzoru − Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od 

jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 

 

 

2063 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 22 maja 2009 r.  

 NK.II.0911-6/332/09 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samo-

rządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 

późniejszymi zmianami) Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad jednost-

kami samorządu terytorialnego 

stwierdza nieważność 

§ 6 ust. 1, § 15 ust. 4 uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia  

17 kwietnia 2009 roku nr XXII/146/09 w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-

lom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-

runki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia z powodu istotnego 

naruszenia z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97,  

poz. 674 ze zmianami) w zw. z art. 7 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r.  

Nr 78, poz. 483 ze zm.). 
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Uzasadnienie 

 
W dniu 17 kwietnia 2009 roku Rada Powiatu Trzebnickiego podjęła uchwałę nr XXII/146/09 w spra-

wie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Przedmioto-

wa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 24 kwietnia 2009 roku. 

 

I. 

 

Rada w § 6 ust. 1 Regulaminu postanowiła: 

„Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi 5% wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magistra z przygotowaniem pedagogicznym w prze-

liczeniu na etaty kalkulacyjne.” 

Rada we wskazanym wyżej przepisie Regulaminu określiła wysokość środków przeznaczonych na do-

datki motywacyjne. Tymczasem art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela nie daje podstaw do wprowadze-

nia przez radę norm, na podstawie których określa się wysokość środków finansowych na dodatki moty-

wacyjne. Przepis ustawowy wyraźnie stanowi o określaniu przez radę  wysokości stawek dodatków  

i szczegółowych warunków ich przyznawania. Nie można na podstawie wskazanego upoważnienia usta-

wowego określać wysokości środków przeznaczanych na dodatki do wynagrodzenia. Nie chodzi tu w 

ogóle o brak możliwości w tym zakresie, ale o fakt, że dla tego typu materii nie ma miejsca w regulami-

nie. Wprowadzenie takiej regulacji jest wykroczeniem poza określone w ustawie ramy upoważnienia.  

Każde takie naruszenie wyraźnie określonej kompetencji ustawowej powoduje również naruszenie art. 7 

Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jest 

to jedna z podstawowych zasad polskiego systemu prawnego. Oznacza ona, że organy władzy publicznej 

mogą działać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne określają ich kompetencje, zadania i tryb po-

stępowania, wyznaczając jednocześnie ramy ich działania. Organy władzy publicznej mogą działać tylko w 

takiej formie i w taki sposób, na jakie pozwalają im przepisy prawa. Oznacza to, iż podstawą do wydania 

aktu prawnego w postaci uchwały i zamieszczenia w niej uregulowań o określonej treści jest wyraźne 

upoważnienie ustawowe wynikające z ustawy szczególnej lub ustawy o samorządzie powiatowym.  

 

II. 

 

Rada w § 15 ust. 4 Regulaminu postanowiła:  

„Godziny ponadwymiarowe przysługujące w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z po-

wodu: 

− zawieszenia zajęć z powodu epidemii, mrozów lub innych przyczyn obiektywnych, 

− doskonalenia i awansu zawodowego, 

− wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę szkolną, 

− dwoma dniami opieki nad dzieckiem, 

− akcji krwiodawstwa, 

− pracy w związkach zawodowych 

traktuje się jako godziny odbyte.” 

Zgodnie normą z wynikającą z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący, w ramach re-

gulaminu, ustala jedynie szczegółowe warunki „obliczania i wypłacania” wynagrodzenia za godziny po-

nadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. W porównaniu ze sformułowaniem zawartym w art. 30 

ust. 6 pkt 1 ustawy, gdzie mowa jest o szczegółowych warunkach „przyznawania” dodatków do wyna-

grodzenia, wyraźne jest zróżnicowanie przyznanych organowi prowadzącemu kompetencji. Przyznanie 

dodatku polega na udzieleniu dodatku, wyrażeniu zgody na jego wypłacenie. Natomiast przyznawanie 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw następuje w oparciu o zasady okre-

ślone w Karcie Nauczyciela i kodeksie pracy. Do organu prowadzącego należy ustalenie, jakie są warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia. Chodzi tu o warunki „wypłacania”, a więc wydania należnych 

pieniędzy. Ustalenie więc przez organ prowadzący, w jakich okolicznościach przysługuje wynagrodzenie 

za godziny ponadwymiarowe, nie można uznać za warunek obliczania czy wypłacania tego wynagrodze-

nia.  

Zdaniem organu nadzoru rada powiatu, realizując przysługującą jej kompetencję, musi ściśle uwzględ-

niać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek 

formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie 

prawa. Naczelną zasadą demokratycznego państwa prawnego jest działanie organów władzy publicznej w 

granicach i na podstawie obowiązującego prawa, co wyraża art. 7 Konstytucji. Oznacza to, iż każde dzia-

łanie organu władzy, w tym i rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Podejmowane 

przez radę powiatu akty prawa miejscowego muszą wynikać z wyraźnego upoważnienia ustawowego, tak 

jak jest to przewidziane w art. 94 Konstytucji, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego oraz 
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terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 

ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. 

Zarówno w doktrynie, jak i 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 (podobnie: wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

z 28 czerwca 2000 r., K25/99, OTK 2000/5/141). 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu nadzoru nad jednostkami 

samorządu terytorialnego − Wojewody Dolnośląskiego. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nie-

ważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwier-

dzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 

zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

towym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 

art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst 

jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 178, poz. 1749, ze zm.) zawarto porozu-

mienie  

pomiędzy: 

1. Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez: 

Pana Marka Łapińskiego − Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

Pana Tadeusza Draba − Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

zwanym dalej „Województwem” 

oraz 

2. Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, repre-

zentowanym przez: 

Pana Ryszarda Jopka − Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Tere-

nów Rolnych 

zwanym dalej „Biurem” 

a 

3. Starostą Powiatu Górowskiego Panią Beatą Poną 

zwanym dalej „Starostą” 
 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powie-

rzenie Województwu przez Starostę wykonania 

prac przygotowawczych do działania 125 „Popra-

wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-

wojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez 

scalenie gruntów” we wsi Witoszyce gmina Góra 

oraz realizację operacji „Scalenie gruntów wsi Wi-

toszyce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, wynikających z na-

stępujących przepisów prawnych: 

− Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,  

poz. 427 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Popra-

wianie i rozwijanie infrastruktury związanej  

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnic-
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twa przez scalenie gruntów” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007−2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007−2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 199 ze 

zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie podziału środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007−2013 (Dz. U. Nr 149, poz. 943 ze zm.). 

§ 2 

1. Starosta powierza, a Województwo wykona 

przy pomocy Biura prace przygotowawcze do 

działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnic-

twa i leśnictwa przez scalenie gruntów” we wsi 

Witoszyce gmina Góra oraz realizację operacji 

„Scalenie gruntów wsi Witoszyce” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

2. Starosta powierza, a Biuro przyjmuje do wyko-

nania następujące zadania wynikające z przepi-

sów prawnych zawartych w § 1: 

1) opracowanie kosztorysów; 

2) opracowanie i realizacja projektu scalenia 

gruntów; 

3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych 

do realizacji operacji  związanych z zagospo-

darowaniem poscaleniowym m.in. przepro-

wadzanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przetargów na prace projektowe 

i inwestycyjne  oraz podpisywanie umów  

z wykonawcami na ich realizację; 

4) prowadzenie obsługi geodezyjnej; 

5) sprawowanie nadzoru budowlanego; 

6) prowadzenie prac dotyczących zarządzania 

operacją i obsługą finansową, w tym m.in. 

prowadzenie spraw finansowych związanych 

z realizacją operacji przygotowywanie wnio-

sków o płatność i sporządzenie sprawozdania 

końcowego  z realizacji operacji. 

3. Starosta zobowiązuje się przekazać Biuru 

wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji 

operacji „Scalenie gruntów wsi Witoszyce” w 

tym wniosek o przyznanie pomocy, określający 

zakres rzeczowo-finansowy operacji. 

4. Powierzeniu nie podlegają uprawnienia Starosty 

do prowadzenia spraw formalno-prawnych wy-

nikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  

o scalaniu i wymianie gruntów, prowadzenia 

konta bankowego, zatwierdzanie i realizacja 

otrzymanych faktur dotyczących ww. działania. 

§ 3 

1. Środki na realizację operacji zostaną określone 

odrębną decyzją o przyznaniu pomocy. 

2. Wysokość środków finansowych na prowadze-

nie powierzonych zadań zostanie określona w 

odrębnej umowie zawartej pomiędzy Starostą a 

Biurem. 

§ 4 

1. Porozumienie zawiera się na czas od daty podpi-

sania porozumienia do zakończenia realizacji 

operacji. 

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za 

trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na 

koniec roku kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze 

stron postanowień Porozumienia lub nienależy-

tego wykonania obowiązków, druga strona ma 

prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania 

terminu wypowiedzenia przez oświadczenie zło-

żone na piśmie. 

4. Porozumienie wygasa z dniem zakończenia reali-

zacji operacji. 

§ 5 

Biuro zobowiązuje się do przekazania Staroście 

dokumentacji związanej z realizacją operacji w 

okresie 2 miesięcy od daty złożenia  wniosku  

o płatność ostateczną. 

§ 6 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, z czego otrzymują: Woje-

wództwo − 3 egz., Biuro − 1 egz., Starosta − 1 

egz. 

 

STAROSTA 

 

 

STAROSTA 

 

BEATA PONA 

BIURO 

 

 

DYREKTOR 

 

RYSZARD JOPEK 

WOJEWÓDZTWO 

 

 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

MAREK ŁAPIŃSKI 

 

WICEMARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

TADEUSZ DRAB 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 96 –  11744  – Poz. 2065 

2065 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 

zm.) i art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-

wym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 

art.3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst 

jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 178, poz. 1749, ze zm.) zawarto porozu-

mienie  

pomiędzy: 

1. Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez: 

Pana Marka Łapińskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

Pana Tadeusza Draba − Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

zwanym dalej „Województwem” 

oraz 

2. Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, repre-

zentowanym przez: 

Pana Ryszarda Jopka − Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Tere-

nów Rolnych 

zwanym dalej „Biurem” 

a 

3. Starostą Powiatu Górowskiego Panią Beatą Poną 

zwanym dalej „Starostą” 
 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powie-

rzenie Województwu przez Starostę wykonania 

prac przygotowawczych do działania 125 „Popra-

wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-

wojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez 

scalenie gruntów” we wsi Chróścina gmina Góra 

oraz realizację operacji „Scalenie gruntów wsi 

Chróścina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007−2013, wynikających  

z następujących przepisów prawnych: 

− Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 

427 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Popra-

wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

przez scalenie gruntów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007−2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007−2013” (Dz. U. Nr 34, poz. 199 

ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie podziału środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (Dz. U. Nr 149, poz. 943 ze zm.). 

§ 2 

1. Starosta powierza, a Województwo wykona 

przy pomocy Biura prace przygotowawcze do 

działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnic-

twa i leśnictwa przez scalenie gruntów” we wsi 

Chróścina gmina Góra oraz realizację operacji 

„Scalenie gruntów wsi Chróścina w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007−2013. 

2. Starosta powierza, a Biuro przyjmuje do wyko-

nania następujące zadania wynikające z przepi-

sów prawnych zawartych w § 1: 

1) opracowanie kosztorysów; 

2) opracowanie i realizacja projektu scalenia 

gruntów; 

3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych 

do realizacji operacji  związanych z zagospo-

darowaniem poscaleniowym m.in. przepro-

wadzanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przetargów na prace projektowe 

i inwestycyjne  oraz podpisywanie umów  

z wykonawcami na ich realizację; 

4) prowadzenie obsługi geodezyjnej; 

5) sprawowanie nadzoru budowlanego; 

6) prowadzenie prac dotyczących zarządzania 

operacją i obsługą finansową, w tym m.in. 

prowadzenie spraw finansowych związanych 

z realizacją operacji przygotowywanie wnio-

sków o płatność i sporządzenie sprawozdania 

końcowego  z realizacji operacji. 

3. Starosta zobowiązuje się przekazać Biuru 

wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji 

operacji „Scalenie gruntów wsi Chróścina” w 
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tym wniosek o przyznanie pomocy, określający 

zakres rzeczowo-finansowy operacji. 

4. Powierzeniu nie podlegają uprawnienia Starosty 

do prowadzenia spraw formalno-prawnych wy-

nikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o 

scalaniu i wymianie gruntów, prowadzenia konta 

bankowego, zatwierdzanie i realizacja otrzyma-

nych faktur dotyczących ww. działania. 

§ 3 

1. Środki na realizację operacji zostaną określone 

odrębną decyzją o przyznaniu pomocy. 

2. Wysokość środków finansowych na prowadze-

nie powierzonych zadań zostanie określona w 

odrębnej umowie zawartej pomiędzy Starostą a 

Biurem. 

§ 4 

1. Porozumienie zawiera się na czas od daty podpi-

sania porozumienia do zakończenia  realizacji 

operacji. 

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za 

trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na 

koniec roku kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze 

stron postanowień Porozumienia lub nienależy-

tego wykonania obowiązków, druga strona ma 

prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania 

terminu wypowiedzenia przez oświadczenie zło-

żone na piśmie. 

4. Porozumienie wygasa z dniem zakończenia reali-

zacji operacji. 

§ 5 

Biuro zobowiązuje się do przekazania Staroście 

dokumentacji związanej z realizacją operacji w 

okresie 2 miesięcy od daty złożenia  wniosku o 

płatność ostateczną. 

§ 6 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, z czego otrzymują: Woje-

wództwo − 3 egz., Biuro −1 egz., Starosta −  

1 egz. 

 

 

STAROSTA 

 

 

STAROSTA 

 

BEATA PONA 

BIURO 

 

 

DYREKTOR 

 

RYSZARD JOPEK 

WOJEWÓDZTWO 

 

 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

MAREK ŁAPIŃSKI 

 

WICEMARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

TADEUSZ DRAB 
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2066 

POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 28 kwietnia 2009 r. 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie województwa (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 

zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-

wym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 3 

ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednoli-

ty z 2003 roku Dz. U. Nr 178, poz. 1749 ze zm.) zawarto porozumienie  

pomiędzy: 

1. Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez: 

Pana Marka Łapińskiego − Marszałka Województwa Dolnośląskiego  

Pana Tadeusza Draba − Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

zwanym dalej „Województwem” 

oraz 

2. Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, reprezen-

towanym przez: 

Pana Ryszarda Jopka − Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Tere-

nów Rolnych 

zwanym dalej „Biurem” 

a 

3. Starostą Powiatu Złotoryjskiego Panem Ryszardem Raszkiewiczem  

zwanym dalej „Starostą” 
 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powie-

rzenie Województwu przez Starostę wykonania 

prac przygotowawczych do działania 125 „Popra-

wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-

wojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez 

scalenie gruntów” we wsi Nowa Wieś Złotoryjska 

gmina Złotoryja oraz realizację operacji „Scalenie 

gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, wynikających z następujących przepi-

sów prawnych: 

− Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 

427 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Popra-

wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

przez scalenie gruntów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007−2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007−2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 199 ze 

zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie podziału środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007−2013 (Dz. U. Nr 149, poz. 943 ze zm.). 

§ 2 

1. Starosta powierza, a Województwo wykona 

przy pomocy Biura prace przygotowawcze do 

działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnic-

twa i leśnictwa przez scalenie gruntów” we wsi 

Nowa Wieś Złotoryjska gmina Złotoryja oraz re-

alizację operacji „Scalenie gruntów wsi Nowa 

Wieś Złotoryjska” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013. 

2. Starosta powierza, a Biuro przyjmuje do wyko-

nania następujące zadania wynikające z przepi-

sów prawnych zawartych w § 1: 

1) opracowanie kosztorysów; 

2) opracowanie i realizacja projektu scalenia 

gruntów; 

3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych 

do realizacji operacji związanych z zagospo-

darowaniem poscaleniowym m.in. przepro-

wadzanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych przetargów na prace projektowe 

i inwestycyjne  oraz podpisywanie umów  

z wykonawcami na ich realizację; 

4) prowadzenie obsługi geodezyjnej; 

5) sprawowanie nadzoru budowlanego; 

6) prowadzenie prac dotyczących zarządzania 

operacją i obsługą finansową, w tym m.in. 

prowadzenie spraw finansowych związanych 

z realizacją operacji przygotowywanie wnio-

sków o płatność i sporządzenie sprawozdania 

końcowego  z realizacji operacji. 

3. Starosta zobowiązuje się przekazać Biuru 

wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji 

operacji „Scalenie gruntów wsi Nowa Wieś Zło-

toryjska”, w tym wniosek o przyznanie pomocy, 

określający zakres rzeczowo-finansowy operacji. 
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4. Powierzeniu nie podlegają uprawnienia Starosty 

do prowadzenia spraw formalno-prawnych wy-

nikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  

o scalaniu i wymianie gruntów, prowadzenia 

konta bankowego, zatwierdzanie i realizacja 

otrzymanych faktur dotyczących ww. działania. 

§ 3 

1. Środki na realizację operacji zostaną określone 

odrębną decyzją o przyznaniu pomocy. 

2. Wysokość środków finansowych na prowadze-

nie powierzonych zadań zostanie określona w 

odrębnej umowie zawartej pomiędzy Starostą a 

Biurem. 

§ 4 

1. Porozumienie zawiera się na czas od daty podpi-

sania porozumienia do zakończenia  realizacji 

operacji. 

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za 

trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na 

koniec roku kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze 

stron postanowień Porozumienia lub nienależy-

tego wykonania obowiązków, druga strona ma 

prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania 

terminu wypowiedzenia przez oświadczenie zło-

żone na piśmie. 

4. Porozumienie wygasa z dniem zakończenia reali-

zacji operacji. 

§ 5 

Biuro zobowiązuje się do przekazania Staroście 

dokumentacji związanej z realizacją operacji w 

okresie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o płat-

ność ostateczną. 

§ 6 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, z czego otrzymują: Woje-

wództwo − 3 egz., Biuro − 1 egz., Starosta − 1 

egz. 

 

 

STAROSTA 

 

 

STAROSTA 

 

RYSZARD RASZKIEWICZ 

BIURO 

 

 

DYREKTOR 

 

RYSZARD JOPEK 

WOJEWÓDZTWO 

 

 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

MAREK ŁAPIŃSKI 

 

WICEMARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

TADEUSZ DRAB 
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2067 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU  

z dnia 20 maja 2009 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach  

w składzie Rady Gminy Stare Bogaczowice 

 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. − Ordyna-

cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 

2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 

poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 

poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, 

poz. 766 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111)  

i § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w 

sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właści-

wości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólno-

wojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13,  

poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114), w związku z wy-

rokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2008 r., 

sygn. akt III SA./Wr16/08 Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu 
 

podaje do publicznej wiadomości, że 

 

Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwałą nr VIII/53/07 z dnia 21 września 2007 r. 

stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Marka Józefa 

JAKUBCZAKA z listy Nr 19 – KWW NASZA GMINA−NASZA WIEŚ. 

 

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-6/545/07 z dnia 31 paź-

dziernika 2007 r. stwierdził nieważność uchwały, a następnie zarządzeniem nr 365 Wo-

jewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. uchylił zarządzenie Wojewody Dolnoślą-

skiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniają-

cych do Rady Gminy Stare Bogaczowice. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2008 r. sygn. akt 

IIISA/Wr16/08 utrzymał w mocy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, co 

oznacza, że radny Marek Józef JAKUBCZAK nie utracił mandatu. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 

W WAŁBRZYCHU 

 

MACIEJ EJSMONT 
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2068 

SPRAWOZDANIE STAROSTY ŚREDZKIEGO 

z dnia 5 marca 2009 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008 

 Na podstawie art. 38a ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w celu re-

alizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służba-

mi, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 

porządku i bezpieczeństwa obywateli, utworzono Komisję Bezpieczeństwa  

i Porządku, zwaną dalej Komisją. W skład Komisji, oprócz jej przewodniczą-

cego, starosty Sebastiana Burdzy, wchodzili: 

− Janina Gawlik skarbnik Powiatu Średzkiego 

− Mariusz Wojewódka wicestarosta Powiatu Średzkiego 

− Mariusz Żałobniak sekretarz Powiatu Średzkiego 

− Dariusz Maciejewski radny Rady Powiatu w Środzie Śląskiej 

− Andrzej Znamirowski radny Rady Powiatu w Środzie Śląskiej 

− Andrzej Słowik Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej 

− Piotr Moczkodan naczelnik sekcji prewencji Komendy Powiatowej Policji 

w Środzie Śląskiej 

− Zbigniew Żarkowski prokurator rejonowy w Środzie Śląskiej 

− Zenon Meusz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Środzie Śląskiej 
 

W roku 2008 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zbierała się dwukrotnie. Oprócz członków Komisji w 

obradach uczestniczyli także: Marek Wawrejko – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Śl., 

Jacek Janus z Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Środzie Śląskiej, Marian Wiński – kierownik Wydziału 

MiD Starostwa, oraz pracownicy Starostwa − Bogusław Kamiński, Norbert Sadowski, Krystian Krawczyk 

i Bogdan Berliński. 

Pierwsze spotkanie, wspólne z Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odbyło się 6 maja 2008 r. Po-

święcone było policyjnemu raportowi o stanie bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego w roku 2007, w opar-

ciu o dane porównawcze z lat wcześniejszych, a także omówieniu stanu bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym. Ten ostatni temat okazał się dominującym. 

Z danych za lata 2005−2007 (odnośnie rozbojów, bójek, pobić, kradzieży, kradzieży z włamaniami, wy-

padków drogowych, wykroczeń i interwencji zakończonych pouczeniem sprawcy oraz przestępczości 

narkotykowej) wynikało, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat na terenie Powiatu zauważalny stał się 

powolny spadek przestępczości, czego nie można było powiedzieć o wypadkach drogowych, których 

liczba od 2005 r. znacznie wzrosła. Najwięcej wypadków miało miejsce na odcinkach dróg: Środa Śląska 

− Kąty Wrocławskie i Środa Śląska − Ciechów. Z policyjnych raportów wynika, że w ciągu czterech 

miesięcy, od stycznia do kwietnia 2008 r., odnotowano na nich 210 zdarzeń drogowych (10 osób zginę-

ło, a 27 zostało rannych), dla porównania, w całym roku 2007 zginęło 7 osób, w tym 4 w ciągu 4 

pierwszych miesięcy. Główne przyczyny wypadków i kolizji to – niezmiennie – niedostosowanie prędko-

ści do warunków na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i nie-

umiejętne cofanie. Mimo wzrostu przestępstw drogowych, w omawianym okresie nie było przypadku, 

aby sprawcą była osoba nietrzeźwa. Po raz kolejny potwierdziło się, że policyjne statystki odnośnie wy-

padków znacznie podwyższają te z odcinka drogi A4 przebiegającego przez gminy Kostomłoty i Udanin. 

Jednak na ich ograniczenia policja z Powiatu Średzkiego nie ma prewencyjnego wpływu. 

Jak poinformowano, wzmocniła się współpraca Komendy Powiatowej Policji z instytucjami pomocowymi 

odnośnie przemocy w rodzinie, a także ze strażą miejską, strażą leśną, służbą celną i lokalnymi samorzą-

dami (np. policyjne asysty przy realizacji imprez masowych: WOŚP, Tour de Pologne, Dni Środy Śląskiej, 

Święto Wina, obchody rocznicy bitwy pod Lutynią, wybory parlamentarne). 

Policyjne priorytety ustalone na 2008 r. to kontynuacja działań wypracowanych w 2007 r., a więc walka 

z rozbojami, przestępczością narkotykową i ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogo-

wych, co w efekcie powinno wpłynąć na dalszy stopniowy wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców powiatu. 

W efekcie spotkania postanowiono m.in.: wystosować wspólne z policją, prokuraturą i strażą pożarną 

pismo do GDDKiA w sprawie modernizacji skrzyżowań na drodze nr 94 w obrębie miasta Środa Śląska,  

a także zwrócić uwagę na kulturę jazdy kierowców busów, świadczących usługi z zakresu transportu 

osób, która pozostawia wiele do życzenia. 
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Drugie posiedzenie Komisji miało miejsce 27 maja. Tym razem tematem głównym były plany modernizacji 

i przebudowy przez GDDKiA drogi 94, szczególnie w obrębie miasta Środa Śląska. Podczas obrad ustalo-

no, że pismo skierowane do GDDKiA, zaopatrzone w załączniki z Komendy Powiatowej Policji w Środzie 

Śl., Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Prokuratury Rejonowej w Środzie Śl., zawie-

rać będzie m.in.: 

− postulat o dwa dodatkowe przejścia dla pieszych na drodze 94, bezpośrednio przy drodze na Ogrodni-

cę oraz na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Ciechowa, 

− absolutny sprzeciw wobec projektu przebudowy jednokierunkowego wjazdu do Środy Śląskiej od 

strony Wrocławia 

− postulat o budowę sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem ruchu pieszych, prawego pasa ruchu w 

kierunku Wrocławia o długości nie krótszej niż 100 m, na skrzyżowaniu Środa Śląska − Ciechów. 

Z przedstawionego w dalszej części obrad raportu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Środzie Śląskiej (za rok 2007 w odniesieniu do roku 2006), wynikało, że w ostatnich latach na poziomie 

700−800 utrzymuje się ilość zdarzeń, natomiast pewnym zmianom ulega ich specyfika. Zauważalne 

było zmniejszenie ilości pożarów i wzrost ilości tzw. zagrożeń miejscowych (interwencje niemające nic w 

wspólnego z ogniem). Wg ostrożnych prognoz, w przyszłości ilość zagrożeń miejscowych w stosunku do 

pożarów powinna nadal rosnąć. 

Specyfika terenu, zaludnienie, powodują, że na terenie powiatu (wg danych za rok 2007) pod względem 

ilości pożarów przodowała gmina Środa Śląska nieznacznie przed gminą Miękinia, natomiast znacznie w 

tyle pozostawały gminy Kostomłoty, Malczyce i Udanin. Pod względem ilości zagrożeń miejscowych 

„klasyfikacja” przedstawiała się podobnie: Środa Śl., Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Udanin. 

Działania mające na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, za-

równo przez policję, straż pożarną (z jednostkami ochrony przeciwpożarowej), jak i inne organa czy insty-

tucje, w 2008 r. były rozpatrywane przez Komisję w trzech aspektach: 

1) wnikliwa analiza danych, raportów i statystyk za lata wcześniejsze, 

2) kontrolowanie i zapobieganie sytuacjom i zdarzeniom bieżącym, 

3) działania prewencyjne mające na celu ograniczenie sytuacji niebezpiecznych w przyszłości. 

Niezmiennie priorytetem dla Komisji była i jest jak najlepsza współpraca z samorządami, służbami i insty-

tucjami dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa zarówno mieszkańców powiatu, jak i osób przebywają-

cych na jego terenie czasowo. 
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