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ZARZĄDZENIE NR 90
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 5 maja 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416, Nr 277, poz. 2742; z 2005r. Nr 180,
poz. 1496; z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711
i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 107, poz. 732, Nr 176,
poz. 1242; z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180,
poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 22, poz. 120) § 8
- 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18,
poz. 142, z 2009r. Nr 19, poz. 102) oraz § 8 ust. 1
rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006r. Nr 1, poz. 7,
Nr 238, poz. 1728) w związku z rozporządzeniem
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 263) zarządza
się, co następuje:

z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 3, rozdział 2 Powiatowa Komisja
Lekarska dla Powiatu Krośnieńskiego:
1) w pkt 1 ppkt 2 lit. c skreśla się wyrazy „Mirosława Hadziewicz” i w to miejsce wpisuje się
„Anna Hałas”;
2) w pkt 2 ppkt 2 lit. b skreśla się wyrazy „Dorota
Der - Rewiako” i w to miejsce wpisuje się
„Wojciech Strzelecki - chirurg, II st. specjalizacji”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

§ 1. W zarządzeniu Nr 45 Wojewody Lubuskiego
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UCHWAŁA NR XXVIII/199/09
RADY MIASTA JASIEŃ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 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) Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym
wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska
kierownicze obniża się obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin, zwany dalej „pensum”, zajęć dydak-
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tycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalając,
następujący wymiar:

go i 13 godzin wg 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,

1) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jasieniu 6 godzin;
2)

Dyrektor Gimnazjum w Jasieniu 5 godzin;

-

nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin
w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg 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 wymiar zajęć nauczyciela
wynosi 23 godziny i 4 godziny ponadwymiarowe,

-

nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin,
w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego, 10 godzin wg pensum 26 godzinnego tj. 15/18+10/26 = 1,22 - jeżeli 1,22 etatu
stanowi 25 godzin to proporcjonalnie
1 etat stanowi 20,49 godziny, (zaokrąglając do pełnych godzin - 20) co oznacza, że
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
nauczyciela wynosi 20 godzin i 5 godzin
ponadwymiarowych,

-

nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin,
w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego
tj. 10/18+5/26+12/30 = 1,15 - jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin to proporcjonalnie
1 etat stanowi 23,48 godziny (zaokrąglając
do pełnych godzin - 23), co oznacza, że
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
nauczyciela wynosi 23 godziny i 4 godziny
ponadwymiarowe.

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jasieniu 3 godzin;
4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie 6 godzin;
5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wicinie 6 godzin;
6) Z - ca dyrektora Gimnazjum w Jasieniu 9 godzin;
7) Z - ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasieniu 7 godzin.
2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami § 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.
§ 2. Do realizacji godzin ponadwymiarowych,
zastępstw doraźnych oraz dodatkowego zatrudnienia w innej placówce przez osoby wymienione w § 1
ust. 1 pkt 1 - 5 wymagana jest każdorazowo zgoda
burmistrza.
§ 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 (pensum) dla:
1) pedagoga 20 godzin;
2) psychologa 20 godzin;
3) logopedy 20 godzin.
§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu, którzy z przyczyn organizacyjnych
szkół i przedszkola oraz z braku 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
wg podanego wzoru:
-

nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny,
w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinne-

§ 6. 1. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym
zaokrągla się do godzin w ten sposób, że wielkości
wynoszące 0,49 pomija się , a 0,50 i więcej podwyższa się po pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum.
2. 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.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 września 2009r. i podlega

Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
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UCHWAŁA NR XXVIII/200/09
RADY MIASTA JASIEŃ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla
których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zwanej dalej Kartą Nauczyciela, w związku
z art. 18 ust. 2 kpt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami
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.) zwanego w dalszym
ciągu rozporządzeniem, po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego uchwala się:
Regulamin
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach
w roku 2009, dla których Gmina Jasień
jest organem prowadzącym

a)

rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia własnego państwa,

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z innymi nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi;

3) wprowadzanie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania, a w szczególności:
a)

indywidualna praca z uczniami wybitnie
zdolnymi przygotowującymi się do olimpiad
i konkursów przedmiotowych,

b)

działania zmierzające do rozwijania przez
uczniów ukierunkowanych zainteresowań
i uzdolnień;

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

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych zespołów,

c)

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

1. Dodatek motywacyjny
§ 1. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela,
w granicach posiadanych środków finansowych
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły
- Burmistrz, ustalając jego wysokość oraz okres, na
jaki został przyznany.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, należy brać pod uwagę:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów
w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień
uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych;
2) osiągnięcia wychowawczo
a w szczególności:

-

opiekuńcze,

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
a)

podnoszenie umiejętności zawodowych
i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

b)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się
obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny
pracy,
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c)

systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,

d)

prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

e)

dbałość o estetykę pomieszczeń oraz stan
techniczny pomocy dydaktycznych i innych
urządzeń szkolnych;

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej, a w szczególności:
a)

aktywne działanie zmierzające do promowania poszerzonej oferty edukacyjnej w szkole,

b)

zachęcanie uczniów do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli pełniących różne funkcje kierownicze należy brać pod uwagę kryteria wymienione w ust. 3 i dodatkowo jakość pracy związanej
z pełnioną funkcją.
4. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli rezerwuje się w danym roku budżetowym w wysokości 3% ich płac zasadniczych.
2. Dodatek funkcyjny
§ 2. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym, że:
1) dyrektorowi szkoły podstawowej do 10 oddziałów - do 42% wynagrodzenia zasadniczego;
2) dyrektorowi szkoły podstawowej powyżej
10 oddziałów - do 55% wynagrodzenia zasadniczego;
3) dyrektorowi gimnazjum do 12 oddziałów - do
50% wynagrodzenia zasadniczego;
4) dyrektorowi przedszkola czynnego powyżej
5 godzin dziennie - do 42% wynagrodzenia zasadniczego;
5) wicedyrektorowi szkoły podstawowej i gimnazjum - do 26% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,
w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora burmistrz;
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, dyrektor.
4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:
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1) wychowawstwo w wysokości 100zł;
2) funkcję opiekuna stażu w wysokości 60zł.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
- od tego dnia.
3. Dodatek za warunki pracy
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych
warunkach określonych w § 8.
§ 3. 2. Prawo do dodatków za warunki pracy uzależnione jest od:
1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych
prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy w przypadku, 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 w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje także
nauczycielom prowadzącym zajęcia indywidualne
z dzieckiem zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% wartości godziny ponadwymiarowej liczonej wg stawki osobistego zaszeregowania do każdej przepracowanej godziny.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy w przypadkach wymienionych w § 9 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia wymienionego w tytule uchwały wynosi
10% wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek za pracę w oddziałach łączonych
w szkołach podstawowych przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi z różnych grup
wiekowych w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 4. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.
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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. 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.
5. Dodatek mieszkaniowy
§ 5. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w:
1) Szkole Podstawowej w Jasieniu;
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5) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek jednemu z nich.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi - burmistrz.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a)

niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

b)

od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek
o jego przyznanie.

2) Szkole Podstawowej w Wicinie;
3) Szkole Podstawowej w Golinie;
4) Gimnazjum w Jasieniu;
5) oraz Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a)

nieświadczenia pracy za które przysługuje
wynagrodzenie,

b)

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c)

odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

d)

korzystania z urlopu wychowawczego.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%;
4) przy czterech osobach w rodzinie - 12%
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009r.
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, o której mowa w ust. 2,
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 ponadgimnazjalnej, 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;
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6. Postanowienia końcowe
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XV/91/08 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2008r.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia do
31 grudnia 2009r.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
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UCHWAŁA NR XXVIII/201/09
RADY MIASTA JASIEŃ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXII/154/08 z dnia 29 października 2008r.
w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się, co następuje:

2) wprowadza się nowy § 6a. o następującym
brzmieniu:
„§ 6a. 1. Do obliczania średniego dochodu miesięcznego na jednego członka rodziny ubiegającej się o najem mieszkania na czas nieoznaczony i o najem lokalu socjalnego przyjmuje się
wszystkie uzyskane dochody brutto w kwartale
poprzedzającym złożenie oraz rozpatrzenie
wniosku.

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu
Nr XXII/154/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 132,
poz. 2041) wprowadza się następujące zmiany:

2. Kwoty stanowiące podstawę do wyliczenia
średniego miesięcznego dochodu uprawniającego do ubieganie się o lokale stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy Jasień mogą każdorazowo ulec zmianie wraz ze zmianą przepisów prawnych w tym zakresie”.

1) § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 6. 1. Na wniosek najemcy można zastosować
określone obniżki czynszu naliczanego według
obowiązujących stawek, w stosunku do najemców o niskich dochodach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

2. Za najemców o niskich dochodach uznaje się
osoby, których średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie
czynszu, nie przekracza 30% najniższej emerytury.”;

Przewodniczący Rady
Piotr Karalus

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR XXIV/165/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)
w związku z art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej (Dz. U. Nr 46,

poz. 499 ze zm.) na wniosek Burmistrza gminy Torzym uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
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Granice obwodu
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Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Torzymiu

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1
obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma
obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla
wyborców przebywających w tej jednostce w dniu
wyborów.

Klub Doctor w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno - Kardiologicznym SPZOZ w Torzymiu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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UCHWAŁA NR XXIV/166/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Torfowisko wysokie"
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz 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. Wprowadza się użytek ekologiczny o naLp.

Adres leśny

1.
2.
3.

10-33-1-10-393-f-00
10-33-1-10-394-k-00
10-33-1-10-407-a-00

Nr działki
ewidencyjnej
4393
4394
4407

§ 2. Przebieg granicy użytku ekologicznego,
o którym mowa w § 1 określa mapa w skali 1: 10000
stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 jest ochrona roślin chronionych
i rzadkich jak i zwierzęcego oraz zachowania ekosystemów wodno – błotnych wraz z terenami bagiennymi.
§ 4. Sprawującym nadzór nad użytkiem ekologicznym określonym w § 1 jest Nadleśnictwo Sulęcin.
§ 5. W stosunku do ustanowionego użytku ekologicznego określonym wprowadza się następujące
zakazy:
1) niszczenia, uszkodzenia
obiektu lub obszaru;

lub

przekształcenia

zwie „Torfowisko wysokie” na terenie obrębu Walewice Gmina Torzym.
2. Powierzchnia całkowita użytku ekologicznego
wynosi 11,05ha.
Zestawienie ewidencji działek obejmuje:
Obręb
ewidencyjny
08-07-055-0020
08-07-055-0020
08-07-055-0020

Powierzchnia
(ha)
3,50
2,81
4,74

Rodzaj gruntu
bagno
bagno
bagno

2) wykonanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym
lub przeciwpowodziowym albo budową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
3) uszkodzenie i zanieczyszczenie gleby;
4) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowanie, zasypywanie i przekształcenie
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno - błotnych;
6) wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
użytkowych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
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8) wydobywanie do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkodzenia roślin i grzybów
na obszarach użytku ekologicznego, utworzo-

Poz. 713
nych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub
ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczenia tablic reklamowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/166/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26 marca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXIV/167/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Uroczysta rzeki Pliszki"
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz 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. Wprowadza się użytek ekologiczny o naLp.

Adres leśny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14-04-3-09-3-b-00
14-04-3-09-3-c-00
14-04-3-09-3-h-00
14-04-3-09-4-a-00
14-04-3-10-5-a-00
14-04-3-10-6-a-00
14-04-3-10-6-c-00
14-04-3-10-6-g-00
14-04-3-10-6-b-00
14-04-3-10-6-h-00
14-04-3-10-6-d-00
14-04-3-10-6-f-00

Nr działki
ewidencyjnej
173
5003/1
172/1
172/1
172/1
172/1
172/7
172/7
172/7
172/7
172/7
172/7

zwie „Uroczysta rzeki Pliszki” na terenie obrębu
ewidencyjnego Gądków Wielki Gmina Torzym.
2. Powierzchnia całkowita użytku ekologicznego
wynosi: 15,24ha.
Zestawienie ewidencyjne działek obejmuje:
Obręb
ewidencyjny
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010
08-07-055-0010

Powierzchnia
(ha)
0,66
0,53
1,70
1,85
6,65
1,82
0,17
1,50
0,18
0,10
0,03
0,05

Rodzaj gruntu
bagno
LZ-PS
LZ-PS
LZ-PS
LZ-PS
LZ-PS
LZ-PS
LZ-PS
bagno
bagno
bagno
bagno

§ 2. Przebieg granicy użytku ekologicznego,
o którym mowa w § 1 określa mapa 1: 10000 stanowiąca załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

5) likwidowanie, zasypywanie i przekształcenie
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno - błotnych;

§ 3. Celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 jest ochrona świata roślinnego jak
i zwierzęcego oraz zachowania ekosystemów wodno
- błotnych wraz z terenami bagiennymi.

6) wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
użytkowych gruntów rolnych;

§ 4. Sprawującym nadzór nad użytkiem ekologicznym określonym w § 1 jest Nadleśnictwo Krosno, z siedzibą w Osiecznicy.
§ 5. W stosunku do ustanowionego użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkodzenia
obiektu lub obszaru;

lub

przekształcenia

2) wykonanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym
lub przeciwpowodziowym albo budową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych;
3) uszkodzenie i zanieczyszczenie gleby;
4) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywanie do celów gospodarczych skał,
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) umieszczenia tablic reklamowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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Poz. 714
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/167/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26 marca 2009r.
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Poz. 714
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/167/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26 marca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXIV/168/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na
terenie gminy
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z 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 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Regulamin określający wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania
i wypłacania:
1) dodatek za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
6) dodatku mieszkaniowego.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 ze zm.);
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;
4) klasie - należy przez to rozumieć oddział lub
grupę;
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3, 4a oraz ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 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 dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności za:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości i pracy nauczyciela, zadawalających
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych lub
sukcesów w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.;
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
4) posiadanie oceny pracy;
5) podnoszenie umiejętności zawodowych;
6) wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych;
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
10) przestrzeganie dyscypliny pracy.
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2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły (placówki):
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 wykorzystania na cele szkoły,

d)

podejmowanie
działań
zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a)

dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b)

podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,

c)

racjonalna 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 wychowawczej szkoły/placówki:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,
obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
konstruktywna współpraca z radą rodziców
i samorządem uczniowskim.

Poz. 715

3. Wysokość środków finansowych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosi 6% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 20% otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego w oparciu
o opracowane kryteria.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres
nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania dla nauczyciela ustala dyrektor
szkoły, a dla dyrektora - burmistrz, uwzględniając
poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3
ust. 1 i 2.
7. Dyrektorzy poszczególnych szkół informują
Zarząd Związku Zawodowego o przyznanym dodatku motywacyjnym członkom związku.
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
2) sprawowanie funkcji:
a)

opiekuna stażu;

b)

wychowawcy klasy.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje
prawo do dodatków z tytułu pełnienia każdej funkcji.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ustala burmistrz, a dla wicedyrektorów
i pozostałych nauczycieli uprawnionych do otrzymywania dodatku - dyrektor.
§ 5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół uwzględnia się między
innymi:
1) warunki organizacyjne jednostki;
2) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej;
3) prawidłowość organizacji pracy, poprawność
pod względem formalno - prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność;
4) działania na rzecz poprawy bazy materialnej,
rozwoju i osiągnięć szkoły;
5) strukturę organizacyjną szkoły.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznawany jest na okres roku szkolnego.
§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny wg poniższej tabeli:
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Stanowisko

Dyrektor przedszkola
Szkoły (zespół edukacyjny):
a) dyrektor szkoły w zależności od liczby oddziałów:
liczącej do 4 oddziałów
liczącej do 8 oddziałów
liczącej od 9 do 15 oddziałów
b) wicedyrektor szkoły

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.
§ 7. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:
1) wychowawcy klasy - przysługuje dodatek
w wysokości 100,00zł niezależnie od wymiaru
czasu pracy;
2) opiekuna stażu - przysługuje dodatek w wysokości 74,00zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
Dodatek za warunki pracy
§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
pracę w warunkach trudnych i uciążliwych określonych w § 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r.
2. Dodatek, za warunki pracy wynosi:
1) za pracę w trudnych warunkach w wysokości
20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę;
2) za pracę w uciążliwych warunkach w wysokości
25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2
ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora
- burmistrz.
4. Dodatki, o których mowa w ust. 1 przysługują
za każdą przepracowaną godzinę proporcjonalnie do
ustalonego dla nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42

Poz. 715
Wysokość dodatku w zł
Od
Do
300,00
1.050,00

400,00
500,00
600,00
400,00

1.050,00
1.300,00
1.600,00
1.150,00

ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Dodatki mieszkaniowe
§ 10. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego zależy od liczby członków rodziny
nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) dla 1 osoby - 70,00zł;
2) dla 2 osób - 90,00zł;
3) dla 3 osób - 110,00zł;
4) dla 4 i więcej osób - 130,00zł.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49zł
pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł zaokrągla
się do pełnego złotego.
3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
małżonka, dzieci pozostające na jego wyłącznym
utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, nie dłużej
jednak jak do 25 roku życia oraz rodziców nauczyciela, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują
pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje w okresach wykonywania pracy, a także w okresach:
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1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby
wojskowej;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.
9. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - burmistrz.
10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor
burmistrza.
W
przypadku
niepowiadomienia

Poz. 715, 716

o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
Postanowienia końcowe
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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UCHWAŁA NR XXXIII/223/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 27 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (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. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/187/08 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiada-

716

nia psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„Sołtysa Marcinowic - Pana Jana Taciaka - do
poboru od mieszkańców sołectwa Marcinowice”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XXXIII/227/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.
- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r. przeprowadza się w stałych
obwodach głosowania utworzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.
§ 2. Na wniosek Burmistrza tworzy się odrębny
obwód głosowania Nr 13 w Krośnie Odrzańskim
obejmujący Szpital Powiatu Krośnieńskiego.

misji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

§ 3. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych ko717
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UCHWAŁA NR XXXIII/228/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Osiecznicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicy położonej w Osiecznicy biegnącej
w kierunku Łochowic, położonej na działce 607, nadaje się nazwę „Słoneczna”.
§ 2. Ulicy położonej w Osiecznicy biegnącej
w kierunku Bielowa, położonej na działce 570 nadaje
się nazwę „Strumykowa”.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XXXIII/229/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników
wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7,
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.) w związku 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 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się:
Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków
i innych składników wynagrodzenia w szkołach
prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 1. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy Karta Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat, przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie
oraz okres urlopu dla poratowania zdrowia, za dni
nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby oraz konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
miesiąca.
4. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
5. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat dokonuje
w formie pisemnej dyrektor szkoły zatrudniający
nauczyciela, a dyrektorowi burmistrz.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi i dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:
1) osiąganie bardzo dobrych wyników dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
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 zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci;
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,

h)

podnoszenie jakości współpracy z gminnym
środowiskiem oświatowym;

3) zaangażowanie w realizację różnorodnych
czynności i zajęć, a w szczególności:
a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

Dodatek motywacyjny

b)

§ 2. 1. Nauczycielowi i dyrektorowi może być
przyznany dodatek motywacyjny w kwocie ustalonej
odpowiednio przez dyrektora szkoły lub burmistrza.

praca w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami działającymi na te-

Rozdział 2
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renie szkoły,
d)

e)

f)

prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
współpraca z innymi instytucjami oświatowymi w realizacji polityki oświatowej województwa,

Poz. 719

5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dla
wszystkich zatrudnionych nauczycieli.
2. Wysokość środków na dodatki motywacyjne
dla dyrektorów ustala się na poziomie 20% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów,
które pozostają w dyspozycji burmistrza.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może
przekroczyć:

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
szkoły.

1) dla nauczycieli, w tym wicedyrektorów, 25%
wynagrodzenia zasadniczego;

3. Dodatkowym warunkiem przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza warunkami wymienionymi w § 2 ust. 2, jest realizacja następujących zadań:

2) dla dyrektorów 50% wynagrodzenia zasadniczego;

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażanie szkoły w środki dydaktyczne
i sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnianie odpowiednich warunków bhp
i p.poż. oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły, w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowych;
3) dbałość o mienie, w tym organizowanie przeglądów technicznych, prac konserwacyjno
- remontowych, troska o czystość i estetykę
szkoły;
4) prowadzenie spraw osobowych, w tym zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami;

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, na okresy od
1 marca do 31 sierpnia i od 1 września do 28 lutego.
5. Spełnienie warunków, o których mowa w § 2
ust. 2 i 3 ocenia się za okres 6 miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2 ust. 2, ustala dyrektor,
a dla dyrektorów burmistrz, uwzględniając warunki,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
w szkole stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 7 i ust. 8.

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
nadzorowanie procesu realizacji programów
nauczania, diagnozowanie efektów kształcenia,
wychowania i opieki, dokonywanie oceny pracy
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do
innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
motywowanie do doskonalenia zawodowego,
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru
pedagogicznego;

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
jest uzależniona od wielkości szkoły, tj. przede
wszystkim od liczby oddziałów, a także od złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska
oraz liczby stanowisk kierowniczych w szkole.

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz finansowo - gospodarczych, jak również realizacja zaleceń
i wniosków organu prowadzącego;

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
w następujących wysokościach:

7) kształtowanie atmosfery pracy w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników;
8) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu
sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych
w ostatnim roku nauki w szkole;
9) współpraca z zakładowymi organizacjami
związkowymi w zakresie spraw pracowniczych
i socjalnych.
§ 3. 1. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w 2009r. ustala się na poziomie

3. Wysokość dodatków funkcyjnych, w granicach
stawek określonych w ust. 8, dla wicedyrektorów
oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze
ustala dyrektor szkoły.

1) za wychowawstwo - 120zł;
2) z tytułu opiekuna stażu - 70zł.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 4, 7 i 8 powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub
dodatkowego zadania, a jeżeli powierzenie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie, której powierzono obowiązki w zastępstwie innej osoby, począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia obowiązków.
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7. Ustala się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowa-

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba oddziałów w placówce
Szkoła
2
do 12 oddziałów
od 13 do 18 oddziałów
19 i więcej oddziałów
Przedszkole
do 3 oddziałów
4 i więcej oddziałów

8. Ustala się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób zajmujących

Lp.
1.
2.

Placówka
do 18 oddziałów
od 19 i więcej oddziałów

Rozdział 4
Dodatki za warunki pracy
§ 5. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej
części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
1) za pracę w warunkach trudnych w wysokości
15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
2) za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości
10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za okres
faktycznego wykonywania pracy, za którą został
przyznany.
4. Dodatki za warunki pracy ustala dla nauczycieli dyrektor a dla dyrektora Burmistrz.
Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela 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 opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
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dzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie:

Kwota dodatku w zł
od
do
3
4
600,00
800,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
400,00
600,00

600,00
800,00

inne stanowiska kierownicze:

Kwota dodatku
od
do
400,00
700,00
500,00
800,00

realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni 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.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się według zasad określonych
w ust. 1.
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
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 realizowanego
wymiaru godzin.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw ustala się na podstawie wykonanej pracy.
Rozdział 6
Dodatek mieszkaniowy
§ 7. 1. Zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela,
nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 30zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 40zł;
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3) przy trzech osobach w rodzinie - 50zł;

nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 70zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostające na
jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia
nauki, nie dłużej jednak jak do ukończenia 20 roku
życia.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokości określonej w ust. 2, a małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego
przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 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; przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się

Poz. 719, 720

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi - burmistrz.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 8. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole prowadzone
przez Gminę Krosno Odrzańskie.
§ 9. Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu mogą być dokonane w trybie przewidzianym
dla jego ustalenia.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/200/08 Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia
2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników
wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez
Gminę Krosno Odrzańskie.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XXXIII/230/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną w miejscowości Łochowice położoną

72 0

na działkach 221/2, 252/2, 253/4, 253/6 o długości
1.120m.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XLIV/273/09
RADY MIASTA NOWA SÓL
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.)
i art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007r.
Nr 190, poz. 1360 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Soli
uchwala, co następuje:
§ 1. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r. przeprowadza się w stałych
obwodach głosowania utworzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.
§ 2. Na wniosek Prezydenta Miasta tworzy się na
obszarze miasta Nowa Sól odrębne obwody do głosowania:

1. Nr 18 w Nowej Soli obejmujący Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital,
ul. Chałubińskiego 7.
2. Nr 19 w Nowej Soli obejmujący Areszt Śledczy, ul. Żeromskiego 2.
§ 3. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie
Nowa Sól - Miasto.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR XLIV/274/09
RADY MIASTA NOWA SÓL
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
Na podstawie art. 42 ust. 3 z dnia 23 stycznia 2004r.
- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku
z art. 30 ust. 1, 2 i 2a i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Soli
uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta dokonuje się
na obszarze miasta Nowa Sól zmiany granic obwodów do głosowania:
1. Przenosi się z obwodu Nr 2 do obwodu Nr 1
ulicę Wojska Polskiego (stronę prawą od Nr 36 do

Nr 106).
2. Przenosi się z obwodu Nr 10 do obwodu Nr 11
ulicę Południową.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania, ich
granic i numerów z uwzględnieniem zmian, o których
mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/306/02 Rady
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 kwietnia 2002r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania.
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§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

wództwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowa Sól - Miasto.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/274/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 marca 2009r.
Wykaz
stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów
Nr obwodu
1
1

2

3
4
5

6

7
8

9
10

Granice obwodu
2
ulice: Chełmońskiego, Długa, Grottgera, Kasprowicza, Kilińskiego, Kosmonautów,
Kossaka, Krasińskiego, Lotników, Matejki (strona lewa od Nr 1 do Nr 23, strona
prawa od Nr 2 do Nr 16), Mickiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Rydla, Siemiradzkiego, Staffa, Struga, Tetmajera, Wiesława Sautera, Wojska Polskiego (strona
prawa od Nr 36 do Nr 106)
ulice: Arkadia, Asnyka, Bolesławy Sidorskiej, Broniewskiego, Chopina, Długosza,
Dygasińskiego, Gałczyńskiego, Henryka Sienkiewicza, Jagienki, Juranda, Kaczkowskiego, K. Szymanowskiego, K. Wierzyńskiego, Kmicica, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Kruczkowskiego, Krótka, Lelewela, Narutowicza, Norwida, Pasieczna, Połanieckich, Przyszłości, Saperów, Skłodowskiej - Curie, Skrzetuskiego, Słowackiego, Solskiego, Stasia i Nel, Szafera, Wojska Polskiego (strona lewa od Nr
41 do Nr 103), Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zakątek
ulice: Chałubińskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Os. Armii Krajowej,
Os. Konstytucji 3 Maja (od Nr 1 do Nr 14c), Tadeusza Zawadzkiego - Zośki
ulice: Jana Pawła II, Os. Konstytucji 3 Maja (od Nr 15 do Nr 26)
ulice: Botaniczna, Czarnieckiego, Ekonomiczna, Energetyków, Graniczna, Grunwaldzka, Inżynierska, Jagiellońska, Jedności Robotniczej, Kamienna, Kasztanowa,
Kazimierza Kołodzieja, Kazimierza Wielkiego, Konstruktorów, Kunickiego, Kwiatowa, Leśna, Lisia, Mała, Metalowca, Mieszka I, Miodowa, Morelowa, Motoryzacyjna, Nowa, Odlewnika, Okrężna, Okrzei, Przemysłowa, Plater, Różana, Stefana
Batorego, Starostawska, Wilcza, Współczesna, Zielonogórska
ulice: Bema, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bociania, Grobla,
Jodłowa, Kombatantów, Konarskiego, Łabędzia, Łużycka, Orkana, Podgórna, Polna, Poniatowskiego, Pułaskiego, Sadowa, Sobieskiego, Stawowa, Spokojna,
Świerkowa, Ustronie, Wąska, Wiejska, Władysława Łokietka, Wybickiego, Zacisze,
Zamiejska, Zygmunta Starego, Żurawia
ulice: Brzozowa, Drzewna, Hutnicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Os. Paderewskiego, Podwale, Promenada, Reja, Skargi, Wyspiańskiego, Zielona, Żeromskiego
ulice: Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Juliana Tuwima, Kaszubska (wieżowce
Nr 11, Nr 11a, Nr 13, Nr 13a), Kornela Makuszyńskiego, Matejki (strona lewa od
Nr 25 do Nr 27, strona prawa od Nr 18 do Nr 26), Staszica
ulice: 1 Maja (od Nr 5 do Nr 26), Os. XXX - lecia PRL
ulice: Akacjowa, Boczna, Bukowa, Cicha, Ciemna, Ciepielowska, Czereśniowa,
Czysta, Gajowa, Głogowska, Hoża Jaskółcza, Jasna, Kalinowa, Klonowa, Konwaliowa, Kowalska, Kręta, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Lubuska, Łąkowa, Makowa, Ogrodowa, Piaskowa, Poprzeczna, Rolna, Składowa, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Targowa, Tulipanowa, Walki Młodych, Wierzbowa, Wiśniowa,
Wrzosowa, Zaułek, Żabia
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2
ulice: Muzealna, Południowa, Topolowa, Wrocławska, Zamenhofa
ulice: Gdyńska, Kaszubska (z wyłączeniem Nr 11, Nr 11a, Nr 13, Nr 13a - wieżowce), Królowej Jadwigi, 1 Maja (od Nr 1 do Nr 4), Piastowska, Sikorskiego,
Słoneczna
ulice: Bankowa, Gimnazjalna, Gen. S. Grota - Roweckiego, 9 Maja, Towarowa,
Waryńskiego, Wojska Polskiego (strona lewa od Nr 1 do Nr 39, strona prawa od
Nr 2 do Nr 34), Wróblewskiego, Zjednoczenia
ulice: Aleja Wolności, Arciszewskiego, Bohaterów Getta, Ceglana, Fabryczna,
Garbarska, Korzeniowskiego, Kościelna, Krzywa, Kuśnierska, Miarki, Moniuszki,
Odrzańska, Pl. Floriana, Pl. Solny, Pl. Wyzwolenia, Pocztowa, Portowa, Sienna,
Szeroka, W. Witosa, Żwirki i Wigury
ulice: Dąbrowskiego, Drzymały, Działkowca, Harcerska, Jaracza, Parafialna, Szarych Szeregów, Szkolna, Wandy, Wodna
ulice: Głowackiego, Kołłątaja, Os. Kopernika, Kupiecka, Os. Spółdzielcze, Św. Barbary
ulice: Kasprzaka, Kościuszki, Młynarska, Parkowa, Traugutta, Wesoła
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UCHWAŁA NR XXXI/202/09
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym
Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny w Słońsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.
- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 1413) w związku z art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 5
dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym
Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny Słońsk w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009r.

72 3

§ 2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
jest Zakład Karny Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny
w Słońsku ul. Winna 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Komisarzowi
Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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UCHWAŁA NR XXXI/206/09
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lemierzycach, będącej Filią Szkoły Podstawowej w Słońsku
im. "Przyjaźni Narodów", wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy ulicy Lipowej 9
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009r. likwiduje się
Szkołę Filialną w Lemierzycach, będącą Filią Szkoły
Podstawowej im. „Przyjaźni Narodów” w Słońsku
o strukturze organizacyjnej 0 - III, wchodzącą
w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy ulicy Lipowej
9.

owania nauki w Szkole Podstawowej im. „Przyjaźni
Narodów” w Słońsku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 4. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Słońsk
Nr XXIX/195/09 z dnia 6 lutego 2009r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. Uczniom likwidowanej Szkoły Filialnej o jakiej mowa w § 1 zapewnia się możliwość kontynu-

Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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UCHWAŁA NR XXIV/163/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników
wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.,
Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
Dz. U. z 2007r. 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, Dz. U.
z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U.
z 2009r. Nr 1, poz. 1) w związku z art. 4 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1 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 z 2005r.
Nr 22, poz. 181 ze zm., Dz. U. z 2006r. Nr 43,
poz. 293, Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372, Dz. U.
z 2008r. Nr 42, poz. 257) po uzyskaniu pozytywnej
opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się:

Regulamin warunków przyznawania nauczycielom
dodatków i innych składników wynagrodzenia
w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łagów
§ 1. Postanowienia ogólne:
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.).
2. Rozporządzeniu - należy rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu 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.
z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.).
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§ 2. Dodatek ze wysługę lat.
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat, zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia, a ponadto:
a)

b)

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

2. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat,
stanowią oryginalne dokumenty, (świadectwa pracy, książeczka wojskowa), lub uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.

Poz. 725

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

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

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

d)

praca z młodzieżą szczególnie uzdolnioną
lub trudną;

4) dyrektorzy mogą otrzymać dodatek motywacyjny za znaczące efekty pracy z uwzględnieniem § 3 pkt 1 w szczególności za:
a)

wzorową organizacje pracy szkoły,

b)

osiągnięcia przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania, udział
uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

c)

współpracę ze środowiskiem szkoły w celu
pozyskiwania środków budżetowych na
rzecz placówki, którą kieruje,

d)

dbanie o bazę szkolną, remonty, inwestycje,

e)

umiejętności w stosunkach interpersonalnych i kierowanie twórczej atmosfery pracy;

3. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje
dyrektor szkoły dla nauczyciela, natomiast dyrektorowi Wójt Gminy Łagów, w formie pisemnej.
§ 3. Dodatek motywacyjny.
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno
- wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
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) szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
a)

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

b)

prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

c)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

d)

przestrzeganie dyscypliny pracy,

e)

wykonywanie dodatkowej pracy poza godzinami pracy związanej ze specyfiką nauczanego przedmiotu;

5) ustala się łączną pulę środków finansowych
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia
zasadnicze ogół nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole, a odpis dla dyrektorów w wysokości 12% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze;
6) dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być niższy niż 3% i wyższy niż
12% wynagrodzenia zasadniczego;
7) dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok;
8) wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor w granicach posiadanych środków finansowych, a dla dyrektorów
wójt gminy.
§ 4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia.
1) nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
a)

wychowawstwo klasy, oddziału lub grupy
- 80zł,

b)

funkcje opiekuna stażu - 50zł;

2) prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania stanowiska kierownicze-
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go lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Powstaje ono od 1 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego lub wy-

Lp.
1.
2.
3.

wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1
uzależniona jest od:
a)
b)

stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,
wymiaru czasu pracy wykonywanego w warunkach, o których jest mowa w ust. 1;

2) dodatek za warunki pracy wynosi:
a)

b)

konania zadania, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia;
3) tabela dodatków funkcyjnych:

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 15 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej 16 oddziałów i więcej

§ 5. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne
i uciążliwe warunki pracy określone w § 8 i 9 rozporządzenia.
1)

Poz. 725

za prace w trudnych warunkach w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
za pracę w uciążliwych warunkach w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela;

3) dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, z którymi dodatek jest
związany;
4) w razie zbiegu prawa do dodatków za pracę
w warunkach trudnych i uciążliwych dodatek
łącznie nie może przekroczyć 15% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego danego
nauczyciela.
§ 6. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
1) wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela;
2) dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty nauczyciela, wynagrodzenie za
jedna godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa, ustala
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin;
3) miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,

Miesięcznie w złotych
200,00 - 700,00
400,00 - 800,00
500,00 - 1.000,00

o której mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni 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.
§ 7. Dodatek mieszkaniowy.
1) nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole wiejskiej i posiadającemu pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy;
2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a)

przy jednej osobie w rodzinie - 2%,

b)

przy dwóch osobach w rodzinie - 3%,

c)

przy trzech osobach w rodzinie - 4%,

d)

przy czterech osobach w rodzinie - 5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela;

3) do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
a)

małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów, który jest nauczycielem,

b)

rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

c)

pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
na uczycie la 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,

d)

pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak
niż do 25 roku życia,

e)

dzieci niepełnosprawne nie
własnego źródła dochodów;

posiadające

4) nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
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cego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy,
w
wysokości
określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek;

Poz. 725, 726
b)

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c)

odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na którym umowa była zawarta,

d)

korzystanie z urlopu wychowawczego;

5) nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi wójt gminy;
6) nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a)

niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

b)

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 okresach:
a)

8) dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk

nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 6 maja 2009r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Słubickiego
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Komisarz
Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące
informacje:
§ 1. Uchwałą Nr XXXIV/183/09 z dnia 31 marca
2009r. Rada Powiatu Słubickiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Roberta Stolarskiego,
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 5 - KW Platforma Obywatelska RP w związku z wyborem na Wójta
Górzycy.
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§ 2. Rada Powiatu Słubickiego w dniu 28 kwietnia 2009r. podjęła uchwałę Nr XXXV/195/09 stwierdzającą, iż na jego miejsce wstępuje Krzysztof Jan
Korbus, kandydat z tej samej listy Nr 5 - KW Platforma Obywatelska RP, w okręgu wyborczym Nr 1,
który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził
zgodę na przyjęcie mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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KOMUNIKAT
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
- INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ LUBUSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA
2007 - 2013
z dnia 1 kwietnia 2009r.
Zgodnie z art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 227, poz. 1658 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza:
1. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął
rozszerzony Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013 w drodze uchwały Nr 171/1163/09
z dnia 1 kwietnia 2009r.

2. Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym zamieszcza Indykatywny Plan Inwestycyjny LRPO na lata 2007-2013
oraz jego zmiany na stronie internetowej:
www.lrpo.lubuskie.pl.
Marszałek Województwa
Marcin Jabłoński
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 17 kwietnia 2009r. w Gorzowie Wlkp.
pomiędzy:
Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4,
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Magdalenę Bielejewską Dyrektora Izby Wytrzeźwień,
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa
Nr O.U.I.0115/39/05 Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. a Gminą Dębno reprezentowaną przez Burmistrza - Piotra Downara, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Grzegorza Popławskiego
Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/09 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie
w latach 2009 - 2010 z samorządami gmin w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich
życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu
innych osób zawarto porozumienie o następującej
treści:
§ 1. Gmina Dębno powierza a Miasto Gorzów
Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polegające
na zapewnieniu osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, możliwość doprowadzania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości
z terenu Gminy Dębna do Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organizacyjną miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2009.
§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do
przyjętych osób działania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.

w sprawie trybu doprowadzania i zwalniania osób
w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
a)

zapewnienie miejsca w placówce,

b)

stworzenie odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych,

c)

zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej,

d)

podejmowanie
działań
profilaktycznych
przez psychologa zatrudnionego w placówce
polegających na:
-

informowaniu o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,

-

informowaniu o metodach leczenia uzależnień,

-

motywowaniu do poddania się leczeniu
odwykowemu,

-

informowaniu o ruchach samopomocy.

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy niniejszego porozumienia zostaną wykorzystane na
bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień i pokrycie
kosztów pobytu osób będących w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Dębno.
§ 4. 1. Strony ustalają, że:
Gmina Dębno zobowiązuje się do pokrycia kosztu
pobytu każdego pacjenta, umieszczonego w Izbie
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Wytrzeźwień a doprowadzonego z Jego obszaru
administracyjnego przez organy uprawnione na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Strony przyjmują, że średni koszt pobytu pacjenta w Izbie Wytrzeźwień wynosi 198zł od osoby
i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budżetu Izby
Wytrzeźwień na dzień 31 grudnia 2008r., pomniejszone o dochody uzyskane w tym okresie i podzielonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku
2008.
§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane
Gminie Dębno w terminie do dnia 31 marca 2010r.
2. Nie przedłożenie rozliczenia zgodnie z postanowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty
dotacji. Należna kwota winna być przekazana
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej
w ust. 1.
3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane
środki podlegają zwrotowi na konto budżetu gminy
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej
w ust. 1 na konto budżetu gminy 50 835 500 090 007
702 820 000 001.
4. Wydatkowanie środków na inny cel niż określony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu
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całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1 na konto budżetu gminy.
5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 - 4
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia 25 stycznia
2005r. z późn. zm.).
§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, że na realizację
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Gmina
Dębno przekaże w terminie 14 od daty wejścia
w życie porozumienia dotację w kwocie 1.386zł na
rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp. Nr 07 8363
0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie pobytu
pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 obejmuje 7 pacjentów.
2. Gmina Dębno zobowiązuje się do pokrycia
kosztów pobytu pacjentów z jego terenu przewyższających kwotę określoną w pkt 1 poprzez zawarcie
aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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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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