DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Nr 11

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2009r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
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Uchwała Rady Gminy Brody Nr XXIV/162/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę publicznego przedszkola samorządowego
Uchwała Rady Miasta Iłowa Nr 216/5/XXII/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta"
Uchwała Rady Miasta Iłowa Nr 217/5/XXII/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł"
Uchwała Rady Miasta i Gminy Ośno Lubuskie Nr XX/155/08 z dnia
30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XXIII/130/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy
Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej
Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XVIII/110/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/100/08 Rady Gminy Tuplice z dnia
27 listopada 2008r.
Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XVIII/111/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/101/08 Rady Gminy Tuplice z dnia
27 listopada 2008r.
Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XVIII/112/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XVIII/114/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
Uchwała Rady Gminy Tuplice Nr XVIII/115/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
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Poz. 236

Uchwała Rady Miasta i Gminy Trzciel Nr XXIV/199/08 z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
odpadów z nieruchomości
Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr XVI/135/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków
i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XXVII/208/08 z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze, w miejscowości Ochla
Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XXVII/209/08 z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr XXXVII/510/08 z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom,
szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż Miasto Zielona Góra
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UCHWAŁA NR XXIV/162/08
RADY GMINY BRODY
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę publicznego przedszkola samorządowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego obejmujące:
1) koszty wyżywienia;
2) koszty związane z przygotowaniem posiłków
oraz koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych
w zakresie i wymiarze przekraczające podstawy
programowe.
§ 2. 1. Opłaty za świadczenia określone w § 1
pkt 1 ustala Dyrektor Przedszkola na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (wsad do kotła).
2. Opłaty za świadczenia określone w § 1 pkt 2
ustala się w wysokości:

a)

39,50zł miesięcznie za korzystanie z jednego
posiłku w czasie 5 godzinnego pobytu
w przedszkolu,

b)

78,00zł miesięcznie za korzystanie z 2 posiłków w czasie 5 godzinnego pobytu w przedszkolu,

c)

112,00zł miesięcznie za korzystanie z 3 posiłków w czasie 7,5 godzinnego pobytu
w przedszkolu,

d)

20,00zł miesięcznie za pobyt w oddziale
przedszkolnym w Bieczu.

3. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 od 2010r.
będą ulegać podwyższeniu o stopień inflacji w zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.
§ 3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni
zatrudnieni w przedszkolu (z wyjątkiem pracowników
obsługi kuchni) zobowiązani są do pokrywania 100%
odpłatności za wyżywienie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– - 619 - –

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/28/07 Rady Gminy
Brody z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole
Samorządowe w Brodach.

Poz. 236, 237

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

=======================================================================================
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UCHWAŁA NR 216/5/XXII/08
RADY MIASTA IŁOWA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody: drzewo gatunku Buk zwyczajny – Fagus sylvatica” o nazwie „Boruta”, o obwodzie 310cm i wysokości 20m,
rosnący na działce Nr 911, obręb Czerna Gmina Iłowa, leśnictwo Kowalice, oddział 460m Nadleśnictwa
Żagań.
2. Położenie pomnika przyrody określa załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczej i krajobrazowej
z uwagi na jego indywidualne cechy wyróżniające go
spośród otaczającego krajobrazu a w szczególności:
sędziwy wiek i okazałe rozmiary.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

wym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Zakazy, o których mowa w § 3 nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony
obiektu chronionego, w tym ograniczeń występowania wzrostu gatunków konkurujących z gatunkiem chronionym oraz ogrodzenia powierzchni;
2) likwidacji nagłych zagrożeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje
Nadleśnictwo Żagań.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

przekształcania

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

1) niszczenia,
obiektu;

uszkadzania

lub

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– - 620 - –

Poz. 237
Załącznik
do uchwały Nr 216/5/XXII/08
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 grudnia 2008r.
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Poz. 238
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UCHWAŁA NR 217/5/XXII/08
RADY MIASTA IŁOWA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody: drzewo gatunku Dąb szypułkowy - Quercus robur o nazwie „Paweł”, o obwodzie 367cm i wysokości 22m,
rosnący na działce Nr 247, obręb Żaganiec Gmina
Iłowa, leśnictwo Karliki, oddział 96r Nadleśnictwa
Żagań.
2. Położenie pomnika przyrody określa załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie wartości przyrodniczej i krajobrazowej
z uwagi na jego indywidualne cechy wyróżniające go
spośród otaczającego krajobrazu a w szczególności:
sędziwy wiek i okazałe rozmiary.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

wym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Zakazy, o których mowa w § 3 nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony
obiektu chronionego, w tym ograniczeń występowania wzrostu gatunków konkurujących z gatunkiem chronionym oraz ogrodzenia powierzchni;
2) likwidacji nagłych zagrożeń bezpieczeństwa
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje
Nadleśnictwo Żagań.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

przekształcania

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

1) niszczenia,
obiektu;

uszkadzania

lub
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Poz. 238
Załącznik
do uchwały Nr 217/5/XXII/08
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA NR XX/155/08
RADY MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Regulamin przyznawania nauczycielom
dodatków i innych elementów wynagradzania zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie zwany
dalej regulaminem, określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
2) obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę albo zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie;

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela;
7) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrz
Ośna Lubuskiego;
8) Karta Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami);
9) rozporządzenie MENiS bez bliższego określenia
- rozumie się przez to rozporządzenie ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania
wydane corocznie w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu
opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 - Karta Nauczyciela.
Rozdział 2
Dodatki
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Dodatek przysługuje:

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

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

3) w roku szkolnym - należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku
do 31 sierpnia roku następnego;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę;

Dodatek motywacyjny

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a)

b)

c)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno
- wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)

systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków,

b)

podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)

dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,

e)

prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g)

przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:

– 624 –

Poz. 239
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły;
2) jakość świadczonej pracy na powierzonym stanowisku, tj.:
a)

celowe i oszczędne wydatkowanie środków
finansowych,

b)

racjonalne wykorzystanie środków,

c)

racjonalną politykę personalną,

d)

dbałość o estetykę obiektów;

3) sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne
uczniów;
4) ścisłą współpracę z organem prowadzącym.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może być niższy niż 1% i nie wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora nie niższy niż
10% i nie wyższy niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie dłużej niż 6 miesięcy tj.:
1) od 1 września do końca lutego;
2) od 1 marca do 31 sierpnia;
3) wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania uwzględniając
poziom spełnienia warunków, o którym mowa
§ 3, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora
- burmistrz.
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektorowi szkoły w wysokości od 10% do
80%;

a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,

2) wicedyrektorowi szkoły w wysokości od 10% do
60%;

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

3) dyrektorowi przedszkola
10% do 40%;

c)

opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

4) kierownikowi świetlicy w wysokości od 5% do
25% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

d)

e)

prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz- szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje się za:

w

wysokości

od

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły,
liczbę uczniów, złożność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła
funkcjonuje ustala:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11
1) dla dyrektora – burmistrz;
2) dla wicedyrektora - dyrektor szkoły.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 5. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych i gimnazjum w wysokości 7,5% miesięcznie;
2) wychowawstwo w klasach zerowych i przedszkolu w wysokości 6% miesięcznie;
3) funkcję opiekuna stażu, za każdego nauczyciela
stażystę powierzonego opiece w wysokości
5% miesięcznie,
minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 - 3 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły burmistrz.
Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
w wysokości do 30% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę zajęć;
2) nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w wysokości
do 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;
3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach
(oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych
oraz prowadzącym indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę nauczania.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
w wysokości od 3% do 5% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
burmistrz.
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Rozdział 3
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy 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 godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach
w których zajęcia rozpoczynają się w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
ustawy - Karta Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych za
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie może być jednakże większe niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 8. 1. Do wynagrodzenia doraźnych zastępstw
stosuje się odpowiednio § 7.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny
zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
§ 9. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma
nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego jest zróżnicowana w zależności od liczby
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi
miesięcznie:
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1) przy jednej osobie w rodzinie - 6% miesięcznej
stawki najniższego wynagrodzenia za pracę
pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, zwanego dalej minimalnym
wynagrodzeniem;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8% minimalnego wynagrodzenia;
3) przy trzech osobach w rodzinie -10% minimalnego wynagrodzenia;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 12% minimalnego wynagrodzenia.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49zł
pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł zaokrągla
się do pełnego złotego.
4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1)

współmałżonka, który nie posiada własnego
źródła dochodu lub który jest nauczycielem;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka nie pracujące dzieci
będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
od której uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek - Burmistrza
Gminy.
6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
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określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują
pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu
z nich.
7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez
jego głównego pracodawcę.
9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§ 10. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub
przeszkolenia wojskowego;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęte w planie wydatków szkoły ustala się
zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.
2. Traci moc uchwała Nr IX/74/07 Rady Miejskiej
w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11
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UCHWAŁA NR XXIII/130/08
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do
pobierania opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami:
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami: z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę
miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wykaz miejscowości położonych
na terenie Gminy Pszczew spełniających minimalne
warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w których pobierana jest
opłata miejscowa:

1) Borowy Młyn;
2) Brzeźno;
3) Janowo;
4) Nowe Gorzycko;
5) Policko;
6) Pszczew;
7) Rańsko;
8) Silna;
9) Stoki;
10) Stołuń;
11) Szarcz;
12) Zielomyśl.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11
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UCHWAŁA NR XVIII/110/08
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/100/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XVII/100/
08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
w następujący sposób:
Stawka określona w § 1 pkt 4 cytowanej wyżej
uchwały: od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów przy innych systemach zawieszenia osi
jezdnych - przy dwóch osiach o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton
- 2.080zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka

=======================================================================================
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UCHWAŁA NR XVIII/111/08
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/101/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2,
art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XVII/101/
08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
w następujący sposób:

Skreśla się § 2 cytowanej wyżej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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Województwa Lubuskiego Nr 11

– 629 –

Poz. 243

2 4 3
UCHWAŁA NR XVIII/112/08
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, w tym także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Tuplice w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Tuplice:
1) Ślipko Jan – Chełmica;

5) Ksiuk Iwona – Drzeniów;
6) Drabczyk Kazimiera – Grabów;
7) Mazurek Paweł – Gręzawa;
8) Nazaruk Mirosława – Jagłowice;
9) Mucha Lidia – Łazy;
10) Szarlej Andrzej – Matuszowice;
11) Libera Adam - Nowa Rola;
12) Kabat Stefan – Tuplice;
13) Żurowski Ryszard – Świbinki.
§ 3. Za inkaso podatków wymienionych w § 1 inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości
10% sumy zainkasowanych kwot.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) Korczyńska Maria – Chlebice;
3) Smyk Jolanta – Cielmów;
4) Ostrowska Krystyna – Czerna;

Przewodniczący Rady
Marian Kałka

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XVIII/114/08
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7
i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 zm. Dz. U.
z 2006r. Nr 43, poz. 293) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych
dodatków do wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Tuplice o następującej treści:
Regulamin
wynagradzania i przyznawania niektórych dodatków do wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r.Nr 97, poz. 674 ze
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu - rozumie się przez to rozporządzenie z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293).
Rozdział 2
2. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagradzania dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagradzania zasadniczego nauczycieli, w tym nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora określa każdorazowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli
szkół.
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół niebędących nauczycielami.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) nagród jubileuszowych;
5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
Rozdział 3
Dodatki
5. Ogólne warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. Warunki te są następujące:
1. Uzyskanie szczegółowych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnienie
ich możliwości dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

c)

pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki.

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
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a)

b)
c)
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podnoszenie umiejętności zawodowych,
czynności związane z przygotowaniem się do
zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

b)

stanowisko dyrektora przedszkola czynnego
ponad 5 godzin,

c)

stanowisko wicedyrektora zespołu, szkoły,

wzbogacanie własnego warsztatu
własne programy autorskie,

d)

wychowawstwo klasy, oddziału,

e)

sprawowanie funkcji opiekuna stażu,

f)

inne stanowiska kierownicze przewidziane
w statucie szkoły.

pracy,

dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych.

3. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania.
4. Zaangażowanie, w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

2. Dyrektorowi zespołu szkół przyznaje się dodatek w wysokości – 1000zł.
3. Z-cy Dyrektorowi zespołu szkół przyznaje się
dodatek w wysokości – 700zł.
4. Dyrektorowi Przedszkola czynnego ponad
5 godzin przysługuje dodatek w wysokości – 700zł.

a)

udziału w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

udziału w komisjach przedmiotowych i innych,

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
zespołu i dyrektora przedszkola ustala wójt gminy
uwzględniając w szczególności wielkość zespołu,
szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań
wynikających ze stanowiska kierowniczego.

c)

opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.

6. Nauczycielom zajmującym inne stanowiska
kierownicze dodatek funkcyjny ustala dyrektor zespołu, szkoły.

5. Dla dyrektorów ustala się dodatkowo następujące kryteria:

7. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:

a) celowe i oszczędne wydawanie środków finansowych szkoły,
b)

racjonalne wykorzystanie majątku szkoły,

c)

racjonalna polityka personalna,

d)

dbałość o estetykę obiektów szkolnych,

e)

wpływ szkoły na miejscowe środowisko.

6. Podstawa obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
7. Dodatek nie może przewyższać 50% podstawy.

a)

wychowawcy przysługuje dodatek w wysokości – 80zł,

b)

opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości – 80zł.

8. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego
dnia.

8 Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok kalendarzowy.

7. 1. Wykaz prac wykonanych przez nauczycieli
w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym
mowa w § 1 pkt 9 regulaminu.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi - wójt gminy.

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

10. Środki na dodatki motywacyjne planowane
są corocznie w budżecie gminy w wysokości nie
mniejszej niż 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych.
6. 1. Zasady przyznawania i wysokość dodatków
funkcyjnych.
Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, którym
w szkole powierzono:
a)

stanowiska dyrektora, zespołu, szkoły,

a)

nauczycielom prowadzącym indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego - w wysokości 25%
stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę nauczania.

8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o których
mowa w § 1 pkt 9 regulaminu.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje:
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1) nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną w wysokości
5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego gdy w oddziale znajduje się
dziecko upośledzone umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem,
że zajęcia dydaktyczne są prowadzone według
odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę przysługuje dodatek w wysokości
10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Rozdział 4
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych
9. 1. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli realizujących te godziny
z różnego pensum ustala się stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach tego pensum.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy 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 godzinę.
5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze zgodnie z Planem pracy szkoły otrzymują
inny dzień wolny od pracy.
Rozdział 5
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku
pracy
10. 1. Zasady przyznawania nagród wójta gminy
dla dyrektorów, zespołu, szkół, przedszkola zostały
określone w regulaminie przyjętym odrębną uchwałą rady gminy.

– 632 –

Poz. 244
2. Zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły
dla nauczycieli określają odrębne regulaminy obowiązujące w szkołach w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i zakładową organizacją związkową.
Rozdział 6
Dodatki mieszkaniowe
11. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma
nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub mieście liczącym
do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu
rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem - dla jednej
osoby;
2) 8% najniższego wynagrodzenia - dla dwóch
osób;
3) 10% najniższego wynagrodzenia - dla trzech
osób;
4) 12% najniższego wynagrodzenia - dla czterech
osób i więcej.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę od co
najmniej 0,50zł zaokrągla się do pełnego złotego.
4. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci
do ukończenia 18 roku życia lub czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponad gimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu;
5) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem przysługuje tylko jeden
dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który wypłaca
dodatek jednemu z nich.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
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7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
12. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania przeszkolenia wojskowego lub innych okresach służby wojskowej;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
Rozdział 7

Poz. 244, 245
przez właściwe organizacje związkowe.
2. Zmiany regulaminu następują w formie aneksu, w trybie przewidywanym w ust. 1.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Tuplice
Nr X/58/07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2009r. do 31 grudnia 2009r.

Postanowienia końcowe
13. 1. Niniejszy

regulamin

został

Przewodniczący Rady
Marian Kałka

uzgodniony
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UCHWAŁA NR XVIII/115/08
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku
z art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy w Tuplicach uchwala, co następuje:
§ 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy wymiar godzin,
zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
ustalając następujący wymiar:
1) Dyrektor Zespołu Szkół w Tuplicach - 5 godzin;
2) Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Tuplicach
- 8 godzin;
3) Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Tuplicach - 10 godzin.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały
dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono im
zastępstwa.
§ 3. 1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla
nauczycieli ustala się proporcjonalnie do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie § 1 są godzinami ponadwymiarowymi.
§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dla:
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1) pedagoga - 20 godzin;

wymiar zajęć nauczyciela wynosi 23 godziny i 4 godziny ponadwymiarowe.

2) psychologa - 20 godzin;
3) logopedy - 20 godzin.
§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkoli, którzy z przyczyn organizacyjnych szkół
i przedszkola oraz z braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach
jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie
do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według podanego wzoru:
-

-

nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny,
w tym 9 godzin według pensum 18 godzinnego i 13 godzin według pensum
26 godzinnego tj. 9/18 + 13/26 = 1 etat - tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 22 godziny tzn., że
nauczyciel nie ma godzin ponadwymiarowych,
nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin
w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin według pensum 26 godzinnego i 12 godzin według pensum
30 godzinnego tj. 10/18 + 5/26 + 12/30
= 1,15 etatu - jeżeli 1,15 etatu stanowi
27 godzin to z zastosowaniem proporcji
etat tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając do pełnych godzin - 23) co
oznacza, że tygodniowy obowiązkowy

§ 6. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym
zaokrągla się do godzin w ten sposób, że wielkości
wynoszące mniej niż 0,50 pomija się, a 0,51 i więcej
podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny
ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum. Pensum
dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za
prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa wyżej jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.
§ 7. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym
wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami
Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji.
§ 8. Regulacje wynikające z niniejszej uchwały
zostały zaopiniowane przez właściwe związki zawodowe.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2009r.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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UCHWAŁA NR XXIV/199/08
RADY MIASTA I GMINY TRZCIEL
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,

z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 6 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180,
poz. 1495) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
stałych odpadów komunalnych w następujących
wysokościach:
Odbiór odpadów komunalnych za 1m3/miesięcznie
- 135zł (brutto):
1) za pojemnik 120l:
a)

wywóz śmieci raz w miesiącu - 16,20zł (brutto),

b)

wywóz śmieci dwa razy w miesiącu - 32,40zł
(brutto),

c)

wywóz śmieci cztery
- 64,80zł (brutto);

razy

w

miesiącu

Poz. 246, 247
a)

wywóz śmieci raz w miesiącu - 32,40zł (brutto),

b)

wywóz śmieci dwa razy w miesiącu - 64,80zł
(brutto),

c)

wywóz śmieci cztery
- 129,60zł (brutto)

razy

w

miesiącu

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania
odpadów z nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) za pojemnik 240l:

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XVI/135/08
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
i po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Wymiarki, o brzmieniu:
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 25 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).

2. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysokości stawki wynagradzania
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających
do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455
z późn. zm.).
3. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wymiarki.
4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół.
5. Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu Szkół.
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6. Roku szkolnym – należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.

7. Klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, którym mowa w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem wielkości szkoły,
liczby uczniów i oddziałów, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyników pracy
szkoły, ustala:

8. Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka.
9. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1
ust. 1 rozporządzenia.
I. Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz
§ 5 rozporządzenia, a ponadto:
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a)

począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b)

za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Podstawę ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa, itp.) albo uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.
4. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor zatrudniający nauczyciela a dla dyrektora
– wójt gminy w formie pisemnej.
II. Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Osobie, której powierzono stanowisko kierownicze:
a)

b)

dyrektora – przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
-

do 12 oddz. 800zł – 1.000zł,

-

powyżej 12 oddz. 1.000zł – 1.500zł,
wicedyrektora – przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 600zł do 1.000zł.

a)

dla dyrektora – wójt gminy,

b)

dla wicedyrektora – dyrektor.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również z tytułu
wykonywania:
a)

opiekun stażu – w wysokości 30zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego
opiece,

b)

wychowawstwo klasy:
-

do 15 uczniów w klasie w wysokości - 30zł,

-

od 16 do 26 uczniów w klasie w wysokości
- 40zł,

-

powyżej 26 uczniów w klasie w wysokości
- 50zł.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, którym mowa
w ust. 1, 2 i 4 powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa
lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
III. Dodatki za warunki pracy
§ 5. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych
i uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
i 3 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej
części zwany „dodatkiem za warunki pracy” – w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, którą dodatek jest związany.
3. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora wójt gminy.
IV. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo
i godziny doraźnych zastępstw
§ 6. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
według stawki osobistego zaszeregowania i ustala
się proporcjonalnie do wymiaru zajęć określonych
w umowie o pracę.
2. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, stawkę osobistego zaszeregowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru
zajęć określonego w umowie o pracę.
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3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarowo i godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za trudne warunki pracy) przez liczbę
obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Za faktycznie przepracowane uznaje się także
godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonanie innych prac zleconych
przez pracodawcę.
V. Dodatek mieszkaniowy
§ 7. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz niniejszego regulaminu.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom posiadającym pełne kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole.
3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
4. W przypadku zatrudnienia w dwóch szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek.
5. Nauczycielowi przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
a)

przy jednej osobie w rodzinie - 35zł,

b)

przy dwóch osobach w rodzinie - 50zł,

c)

przy trzech osobach w rodzinie - 65zł,

d)

przy czterech i więcej osób w rodzinie - 80zł.

6. Do osób, o których mowa w ust. 5 zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
małżonka, dzieci pozostające na jego wyłącznym
utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, nie dłużej
jednak jak do ukończenia 24 roku życia oraz osoby
niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu bez
względu na wiek i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 6 nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora, dyrektor otrzymujący dodatek – organ
prowadzący szkołę o zmianie liczby członków rodziny. Nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
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10. Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
11. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, których mowa
w ust. 6, na ich wspólny wniosek.
12. Nauczycielom i wicedyrektorowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – wójt gminy.
13. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którym złożono wniosek.
14. Dodatek przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia. Dodatek przysługuje także w okresach:
a)

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

b)

korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

15. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
VI. Dodatek motywacyjny
§ 8. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów, ustala się w wysokości 1% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli
i dyrektorów.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może być niższy niż 2% i wyższy niż 5% wynagrodzenia
zasadniczego danego nauczyciela.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i wicedyrektora przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – wójt
gminy, uwzględniając warunki niniejszego regulaminu.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż rok szkolny.
§ 9. Warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:
1. Uzyskanie awansu zawodowego stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, opiekuńczych, a w szczególności:
a)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, szczególnych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych, potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

8. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale
z nim zamieszkującemu będącemu także nauczycielem, przysługuje jeden dodatek.
9. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
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c)

pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki.

3. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności za:
a)

podnoszenie umiejętności zawodowych,

b)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
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b)

wzorowej organizacji pracy szkoły,

c)

inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości
pracy jednostki,

d)

organizowaniu pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w okresie odbywania stażu zawodowego we właściwej adaptacji zawodowej,

e)

umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowania twórczej atmosfery
pracy,

f)

podejmowanie działań w pozyskiwaniu środków poprzez różnorodne projekty na dodatkową realizację zadań szkolnych, oraz dodatkowe inwestycje prowadzonej placówki,

g)

współpraca ze środowiskiem szkoły w celu
pozyskania sponsorów świadczących usługi
materialne na rzecz placówki, którą kieruje.

4. Posiadanie wyróżniającej oceny pracy.
5. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności za:
a)

udział w organizowaniu uroczystości i innych
imprez okolicznościowych,

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

opiekę nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

Postanowienia końcowe

d)

prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

§ 11. Traci moc uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy
Wymiarki z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie ustalania regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.

e)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 10. Dyrektor i wicedyrektor mogą otrzymywać
dodatki motywacyjne za szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i zostaje podana do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Wymiarki i w placówkach oświatowych, natomiast postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie z mocą od 1 stycznia 2009r.

a)

osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego
udziału uczniów w konkursach, olimpiadach
i zawodach międzyszkolnych, regionalnych
i krajowych,

Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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2 4 8
UCHWAŁA NR XXVII/208/08
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Muzeum Etnograficznego
w Zielonej Górze, w miejscowości Ochla
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 44
ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody pod nazwą
„Nikodem”, pojedyncze drzewo należące do gatunku
dąb szypułkowy Quercus rober, o obwodzie pnia
510cm, rosnące na działce Nr 153/4 w miejscowości
Ochla, Gmina Zielona Góra, na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli.
2. Położenie pomnika przyrody, o którym mowa
w ust. 1, określono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ustanowienia pomnika przyrody,
o którym mowa w § 1 uchwały, jest ochrona biotycznego elementu przyrody, wyróżniającego się
szczególnymi i indywidualnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i historycznymi.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym

mowa w § 1 uchwały, sprawuje Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.
§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika
przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia,
obiektu;

uszkadzania

lub

przekształcania

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody, albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Załącznik
do uchwały Nr XXVII/208/08
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA NR XXVII/209/08
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 945/10, położonej na terenie wsi Racula, nadaje się nazwę ulicy
„Michała Anioła”.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa
w § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/209/08
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2008r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/510/08
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Zielona Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn.
zm.1) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 - tekst
jednolity z późn. zm.2) oraz art. 80 ust. 3b i ust. 4 oraz
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
- tekst jednolity z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
2) oświatowych
jednostkach
organizacyjnych
– należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w § 2;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
Miasto Zielona Góra prowadzące oświatowe
jednostki organizacyjne;
4) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy;
5) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra.
§ 2. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności oświatowych jednostek organizacyjnych, znajdujących się na
terenie Zielonej Góry, prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Zielona
Góra:
1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów
przedszkolnych;
2) publicznych szkół;
3) niepublicznych szkół:

a)

z uprawnieniami szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki,

b)

innych niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych,

c)

niepublicznych
szkół
nieposiadających
uprawnień szkół publicznych;

4) publicznych i niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 5, 7 i 10 ustawy.
2. Uchwała dotyczy także trybu udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5
ustawy, poradni psychologiczno - pedagogicznych,
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy.
_______________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005r.
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 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r.
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 2008r. Nr 70,
poz. 416 i Nr 145, poz. 917.
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§ 3. 1. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych oraz placówki publiczne,
o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10 ustawy mogą
otrzymać dotacje z budżetu Miasta jedynie w przypadkach, gdy oferta edukacyjna szkoły lub placówki
stanowi istotne uzupełnienie usług edukacyjnych
świadczonych przez Miasto.
2. Przyznana dotacja szkole niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4
i 10 ustawy, przekazywana jest w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 4. 1. Podstawę obliczenia dotacji stanowią, dla:
1) publicznych przedszkoli – wydatki bieżące przeliczone na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, z tym że
na dziecko niepełnosprawne kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto
i rzeczywista liczba dzieci;
2) niepublicznych przedszkoli – 75% ustalonych
w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jedno
dziecko, z tym że na dziecko niepełnosprawne
w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawne dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto
oraz rzeczywista liczba dzieci;
3) publicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych – 50% wydatków bieżących w przeliczeniu na jedno
dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i rzeczywista liczba dzieci;
4) niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych – 40%
wydatków bieżących w przeliczeniu na jedno
dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto oraz rzeczywista liczba dzieci;
5) publicznych szkół – wydatki przeliczone na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, nie niższe
jednak niż kwota przewidziana na jednego
ucznia szkoły danego typu lub rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i rzeczywista liczba uczniów;
6) niepublicznych szkół, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – kwota
przewidziana na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta oraz rzeczywista liczba
uczniów;
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7) niepublicznych szkół, niewymienionych w pkt 6
– 50% ustalonych w budżecie Miasta wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych
tego samego typu i rodzaju prowadzonych
przez Miasto, w przeliczeniu na jednego ucznia
oraz rzeczywista liczba uczniów. W przypadku
braku na obszarze Zielonej Góry szkoły danego
typu lub rodzaju podstawą ustalenia wysokości
dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły
publicznej danego typu lub rodzaju;
8) publicznych placówek – wydatki przeliczone na
jednego wychowanka w placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto i rzeczywista liczba wychowanków. W przypadku braku na obszarze Zielonej Góry placówki danego typu lub rodzaju podstawą ustalenia
wysokości dotacji jest kwota przewidziana na
jednego wychowanka placówki danego typu lub
rodzaju, w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego i rzeczywista liczba wychowanków;
9) niepublicznych placówek – kwota przewidziana
na jednego wychowanka danego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Miasta oraz rzeczywista liczba wychowanków;
10) publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych,
ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, poradni psychologiczno - pedagogicznych,
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka - kwota przewidziana na jedno dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i rzeczywista liczba dzieci;
11) niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5
ustawy, poradni psychologiczno - pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka - kwota przewidziana na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Miasta oraz rzeczywista liczba dzieci.
§ 5. 1. Organ prowadzący oświatową jednostkę
organizacyjną, składa wniosek o udzielenie dotacji
do Prezydenta Miasta.
2. Zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1
do uchwały.
§ 6. 1. Dotację wypłaca się zaliczkowo, a jej ostateczne rozliczenie następuje po wypłacie ostatniej
części.
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2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje, nie
później niż do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie części
dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres
od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów/wychowanków/dzieci z zastrzeżeniem
w ust. 3.
3. Rozliczenie z wykorzystania dotacji w miesiącu
grudniu danego roku następuje do dnia 15 stycznia
roku następnego.
4. Prezydent Miasta przekazuje organowi prowadzącemu część dotacji za kolejny miesiąc w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów/ wychowanków/dzieci podaną w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2.
5. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej
części dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej
części dotacji lub zwrotowi, w terminie do 31 stycznia roku następnego.
6. W ramach rozliczenia dotacji uprawniona
oświatowa jednostka organizacyjna otrzyma wyrów-
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nanie kwoty dotacji za rok poprzedni, w terminie do
31 stycznia danego roku.
7. Zakres danych niezbędnych do rozliczenia dotacji zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LI/602/02 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom,
szkołom i placówkom prowadzonym przez inne niż
miasto Zielona Góra osoby prawne lub fizyczne.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/510/08
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2008r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………….…

1. Oznaczenie wnioskodawcy (organu prowadzącego) oraz adres lub siedziba
……………………………………………………………………………………………………………............................................
….………………………………………………………………………………………………………...............................................
2. Nazwa i adres oświatowej jednostki organizacyjnej, dla której ma być udzielona dotacja
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
….………………………………………………………………………………………………………...............................................
3. Typ i rodzaj oświatowej jednostki organizacyjnej
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
(publiczna/niepubliczna, przedszkole/szkoła/placówka – np. szkoła podstawowa, gimnazjum, typ szkoły ponadgimnazjalnej
– liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna , wskazać czy szkoła jest dla dorosłych, typ placówki)

4. Data i Nr zezwolenia Prezydenta Miasta Zielona Góra na prowadzenie oświatowej jednostki organizacyjnej publicznej lub w przypadku oświatowych jednostek organizacyjnych niepublicznych data i Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
….………………………………………………………………………………………………………………….................................
5. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia ….……. osób
- w tym uczniów klas programowo najwyższych: ……………. osób
- w tym osób niepełnosprawnych ……………. osób
6. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci od 1 września do dnia 31 grudnia ………… osób
- w tym uczniów klas pierwszych: ……………. osób
- w tym osób niepełnosprawnych ……………. osób
7. Nazwa banku i Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
….………………………………………………………………………………………………………...............................................
.......................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/510/08
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2008r.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA MIESIĄC ………………………………………….. ROKU
1. Oznaczenie organu prowadzącego oraz adres lub siedziba
…………………………………………………………………………………………………………….............................................
….………………………………………………………………………………………………………...............................................
2. Nazwa i adres oświatowej jednostki organizacyjnej ...…………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………............................
3. Określenie typu szkoły/rodzaju placówki …………………………………………………………….....................................
(np. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa, szkoła policealna – wskazać czy dana szkoła jest dla dorosłych)

4. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci ………………………………………………..…....................................
5. Liczba uczniów/wychowanków/dzieci na 15 dzień miesiąca rozliczeniowego ……………….…..................................
(w miesiącu lipcu i sierpniu podać średnią liczbę z sześciu miesięcy poprzedzających wakacje, tj. I-VI)

6. Wysokość przekazanej dotacji (narastająco od stycznia) ……………………………………..…......................................
7. Wysokość należnej dotacji (narastająco od stycznia) ………….……………………………….........................................
8. Kwota niewykorzystanej dotacji (nadpłata) …………………….………………………………….......................................
9. Kwota dotacji do wyrównania (niedopłata) ………………………………………………………........................................
....…………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji
Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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