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UCHWAŁA NR XXXIII/245/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji
elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy
Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 408 w zwiņzku z art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się, że środki finansowe pochodzņce z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej mogņ byń przeznaczone na
usuwanie i utylizację elementów i materiałów
zawierajņcych azbest z obiektów budowlanych
położonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 2. Zwrot kosztów ma charakter jednorazowy
i dotyczy zadań obejmujņcych usuwanie i utylizację elementów i materiałów zawierajņcych azbest
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Drezdenko.
§ 3. 1. Ubiegajņcym się o zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w § 2
może byń osoba fizyczna, która posiada tytuł
prawny do obiektu budowlanego, zlokalizowanego na terenie Gminy Drezdenko.
2. O zwrot kosztów może ubiegań się również
wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami sņ osoby fizyczne. Wniosek składa zarzņdca nieruchomości lub osoba upoważniona

pisemnie przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
3. O zwrot kosztów poniesionych nie mogņ
ubiegań się osoby fizyczne, w których prowadzona jest działalnośń gospodarcza w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2007r. Dz. U.
Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
4. Dofinansowanie kosztów inwestycji, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały ma miejsce
niezależnie od uzyskania przez wnioskodawcę
wsparcia finansowego z innych źródeł.
§ 4. Prace zwiņzane z demontażem i transportem elementów i materiałów zawierajņcych azbest
mogņ realizowań jedynie podmioty, które posiadajņ dokumenty wymagane na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. z 2007r.
Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i przepisów
wykonawczych:
1) decyzję zatwierdzajņcņ program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi;
2) zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska.
§ 5. Zasady udzielania dofinansowania.
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1. Przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w § 2 ubiegajņcy się o zwrot kosztów zobowiņzany jest do złożenia w Referacie Gospodarki Gminnej wniosku wraz z następujņcymi załņcznikami:
1) kopię dokumentu potwierdzajņcego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego będņ usuwane elementy lub
materiały zawierajņce azbest. W przypadku,
gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny
posiada kilka osób, należy dołņczyń zgodę
wszystkich współwłaścicieli na wykonanie
prac zwiņzanych z usuwaniem elementów
lub
materiałów
zawierajņcych
azbest,
a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
2) pisemnņ zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku,
gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności;
3) kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w § 4 niniejszej uchwały, na wykonanie
prac zwiņzanych z usuwaniem elementów
lub materiałów zawierajņcych azbest;

Poz. 734

w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta
i Gminy w Drezdenku w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego następujņcych
dokumentów:
1) kopii protokołu odbioru robót sporzņdzonego
przez wykonawcę robót przy udziale właściciela budynku;
2) kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia;
3) kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub
rachunki) za demontaż, utylizację odpadów
niebezpiecznych zawierajņcych azbest;
4) kopię zawiadomienia o zakończeniu robót
poświadczonņ przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.
2. W ciņgu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcņ, przedstawiciel urzędu dokonuje oględzin
inwestycji sporzņdzajņc z tej czynności protokół.
§ 7. 1. Burmistrz lub upoważniony przez niego
pracownik urzędu ma prawo kontroli zadania objętej dofinansowaniem, na każdym etapie jej realizacji.

4) kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu
budowlanego elementów lub materiałów
zawierajņcych azbest, dokonanego w Starostwie Strzelecko - Drezdeneckim w Strzelcach
Krajeńskich na 30 dni przed wykonaniem zadania, na którym widnieje pieczęń wpływu;

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji prac przyjętych do dofinansowania
na podstawie postanowień niniejszej uchwały,
burmistrz może odstņpiń od umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 2 uchwały.

5) nazwa banku i nr konta, na które ma byń
przekazane dofinansowanie.

§ 8. 1. Wnioski, o których mowa w § 5 będņ
realizowane według kolejności ich złożenia, aż do
wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.

2. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi
załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia
oraz spełnia wszystkie warunki, określone niniejszņ uchwałņ wnioskodawca jest informowany
w terminie 14 dni liczņc od daty złożenia wniosku,
że prace zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Określenie kwoty
dofinansowania, która zostanie wypłacona po
zakończeniu prac oraz szczegółowe uzgodnienia
wykonania prac dofinansowanych, określone sņ
każdorazowo w umowie o dofinansowanie zawieranej przez burmistrza z wnioskodawcņ.
4. Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych załņczników i nie uzupełniony w terminie
7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez
rozpatrzenia.
§ 6. 1. Po zakończeniu inwestycji określonych
w § 2 wnioskodawca zobowiņzany jest do złożenia

2. Wnioski niezrealizowane w danym roku
z powodu braku środków finansowych będņ rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym.
§ 9. 1. Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy udzielane jest w wysokości 50% kosztów
prac wymienionych w § 2 nie więcej jednak niż
2.000zł (dwa tysiņce złotych) i 3.000zł (trzy tysiņce
złotych) w przypadku wspólnot.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Skrzypczyński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/245/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 marca 2009r.

Wniosek
o zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko ze
środków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UWAGA WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIŃ PISMEM DRUKOWANYM!
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku określony został
na stronie 2 wniosku.
1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………………….………….............…
2. Adres zameldowania wnioskodawcy
Ulica ……………………………………Nr domu …………… Nr mieszkania……………….……………................
Kod pocztowy ………………….. Miejscowośń …………………………………………..........................................
Tel. stacjonarny…………………… tel. komórkowy…………………………. e-mail ….……………….................
3. Lokalizacja planowanych prac…………………………………….………………………………….….…..............
…………………………………………………………………………………………….……………………….................
4. Charakterystyka prac (np. demontaż płyt dachowych, demontaż płyt elewacyjnych, inne jakie)
…………………………………………………………………………………………………………….………….............
……………………………………………………………………………………………..………………………................
………………………………………………………………………………………………………..……………................
………………………………………………………………………..……………………………………………................
5. Planowana ilośń wytwarzanych wyrobów zawierajņcych azbest (m 2 lub kg )…………………....................
6. Planowany termin realizacji prac………………………………………………..………………….........................
Data i podpis wnioskodawcy ……………………………………………..................................
Wniosek należy złożyń w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku: w Referacie Gospodarki Gminnej
(ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko).
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Drezdenku.
W przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii, zastrzega się koniecznośń okazania oryginału
dokumentu do wglņdu.
I. JAKO ZAŁŅCZNIKI DO WNIOSKU:
1) kopię dokumentu potwierdzajņcego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego
będņ usuwane elementy lub materiały zawierajņce azbest. W przypadku, gdy do obiektu budowlanego
tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołņczyń zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac
zwiņzanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierajņcych azbest, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty;
2) pisemnņ zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności;
3) kopię umowy na wykonanie prac zwiņzanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierajņcych
azbest zawartej z podmiotem posiadajņcym odpowiednie zezwolenie wymagane na podstawie ustawy
o odpadach i przepisów wykonawczych decyzję zatwierdzajņcņ program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub/i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych , wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska;
4) kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu budowlanego elementów lub materiałów zawierajņcych
azbest, dokonanego w Starostwie Strzelecko - Drezdeneckim w Strzelcach Krajeńskich na
30 dni przed wykonaniem zadania, na którym widnieje pieczęń wpływu;
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5) nazwa banku i nr konta na które ma byń przekazane dofinansowanie.
II. PRZY PODPISANIU UMOWY CYWILNO - PRAWNEJ:
1) dowód tożsamości (do wglņdu).
III. DO ROZLICZENIA UMOWY (PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH):
wnioskodawca zobowiņzany jest do złożenia w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta i Gminy
w Drezdenku w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego następujņcych dokumentów:
1) kopii protokołu odbioru robót sporzņdzonego przez wykonawcę robót przy udziale właściciela budynku;
2) kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia;
3) kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub rachunki) za demontaż, utylizację odpadów niebezpiecznych zawierajņcych azbest;
4) kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczonņ przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej.
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UCHWAŁA NR XXXIII/246/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219,
z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Dz. U. Nr 112,
poz. 766) w zwiņzku z art. 30 ust. 1 - 2 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 190,
poz. 1360) uchwala się, co następuje:
§ 1. W zwiņzku z Postanowieniem Prezydenta
Nr obwodu
12

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009r.
w sprawie zarzņdzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego poza stałymi obwodami głosowania utworzonymi na podstawie przepisów ustawy
z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) określonymi
w uchwale Zarzņdu Miasta i Gminy Nr 82 - 59/98
z dnia 8 września 1998r. tworzy się obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku:

Granice obwodu głosowania
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 8 Drezdenko

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
świetlica szpitala

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

blicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podaniu do pu-

Przewodniczņcy Rady
Jerzy Skrzypczyński

735
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UCHWAŁA NR XIX/164/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pacy oraz
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami) art. 30 ust. 6 i 6a i, 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, ze zm.) i § 5, § 6, § 7, § 8 i § 9 rozporzņdzenia Ministra Edukacji i Nauki 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 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje :
Regulamin określający wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Lubniewice, zwany
dalej regulaminem następującej treści:
§ 1. Regulamin określa:
1) wysokośń dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat;
3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw;
4) zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.
§ 2. Ilekroń w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – oznacza to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
2) rozporzņdzeniu – oznacza to rozporzņdzenie
Ministra Edukacji Nauki z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn.
zm.);
3) szkole – oznacza to jednostki organizacyjne
wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzņcym jest Gmina Lubniewice;
4) nauczycielach – oznacza to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
5) klasie – oznacza to oddział lub grupę;
6) uczniu – oznacza to także wychowanka;
7) tygodniowym obowiņzkowym wymiarze godzin – oznacza to tygodniowy obowiņzkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42
ust. 3, 4a oraz ustalony na podstawie art. 42
ust. 6 Karty Nauczyciela;
8) dyrektorze – oznacza to Dyrektora Zespołu
Szkół, Dyrektora Przedszkola.
I. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego
§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym
spełniania ogólnych warunków, o których mowa
w rozporzņdzeniu oraz § 4 niniejszego Regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może byń przyznany dodatek motywacyjny.
§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie udokumentowanych osiņgnięń
w procesie dydaktycznym, a w szczególności:
a)

osiņgnięń edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,

b)

osiņgnięń w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,
zwiņzanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) uzyskiwanie osiņgnięń wychowawczo – opie-
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kuńczych, a w szczególności :
a)

b)

c)

skuteczne rozwiņzywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własnņ edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobņ oraz właściwych
postaw moralnych i społecznych,

aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujņcych opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności
w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczņcymi pomoc socjalnņ;

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

b)

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, lecz nie
krótszy niż 2 miesiņce.
§ 8. Wysokośń dodatku motywacyjnego
w granicach środków zgodnych z § 6, lecz nie
więcej niż:

skuteczne rozwiņzywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
skutkujņcych efektami w procesie kształcenia
i wychowania;

a)

Poz. 736

inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
udział w komisjach egzaminacyjnych,
o których mowa w przepisach w sprawie
warunków
i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych,

c)

opieka i koordynowanie prac samorzņdu
uczniowskiego lub innych organizacji
uczniowskich działajņcych w szkole,

d)

inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiņzkowych zajęń pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniajņcych potrzeby uczniów,

e)

skuteczne kierowanie rozwojem ucznia;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiņzków zwiņzanych z powierzonym
stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikajņcych z przyjętych przez organ prowadzņcy priorytetów w realizowanej lokalnej
polityce oświatowej.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
i dla wicedyrektora przyznaje dyrektor szkoły,
a dla dyrektora szkoły – burmistrz.
2. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłņcznie w ramach środków finansowych
wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym
szkoły.
§ 6. W szkołach tworzy się dla wszystkich nauczycieli zakładowy odpis na dodatki motywacyjne, stanowiņcy 5% sumy planowanego rocznego

-

10% wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczyciela – ustala dyrektor szkoły,

-

30% wynagrodzenia zasadniczego dla
wicedyrektora szkoły – ustala dyrektor
szkoły,

-

50% wynagrodzenia zasadniczego dla
dyrektora szkoły – ustala burmistrz.

§ 9. O przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczyciel powiadamiany jest na piśmie.
II. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku funkcyjnego
§ 10. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu:
1) powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
2) powierzono sprawowanie funkcji:
a)

opiekuna stażu,

b)

wychowawcy klas, oddziałów przedszkolnych.

§ 11. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala burmistrz, a dla nauczyciela
zajmujņcego stanowisko wicedyrektora lub inne
stanowisko uprawniajņce do tego dodatku, dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych
§ 12. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły bierze się pod uwagę
łņcznņ liczbę oddziałów, uwzględniajņc złożonośń
zadań wynikajņcych z funkcji kierowniczych
w placówce oraz wyniki pracy szkoły.
§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiņzki kierownicze
w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do
dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiņca
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
tych obowiņzków.
§ 14. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje
za każdņ osobę odbywajņcņ staż.
§ 15. Za wychowawstwo klasy dodatek przysługuje za każdņ klasę, niezależnie od wymiaru
czasu pracy. Za wychowawstwo oddziałów przedszkolnych przysługuje jeden dodatek niezależnie
od liczby przydzielonych oddziałów.
§ 16. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym nastņpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego lub innego stanowiska
uprawniajņcego do dodatku, a jeżeli powierzenie
stanowiska nastņpiło pierwszego dnia miesiņca –
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od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub inne stanowisko uprawniajņce do dodatku na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu,
a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem
miesiņca, w którym nastņpiło odwołanie, a jeżeli
odwołanie nastņpiło pierwszego dnia miesiņca –
od tego dnia.

Lp.
1.
2.

3.
4.
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3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po trzech miesiņcach zastępstwa za dyrektora.
§ 17. Burmistrz oraz odpowiednio dyrektor
placówki oświatowej, ustalajņ wysokośń dodatku
funkcyjnego, w ramach wysokości określonej
w poniższej tabeli:

Stanowisko kierownicze
Przedszkola
a) dyrektor
Szkoły wszystkich typów
a) dyrektor szkoły liczņcej do 6 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczņcej od 7 do 15 oddziałów
c) wicedyrektor
Opiekun stażu
Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego

Miesięcznie w zł
160 - 400
160 – 700
190 – 1000
160 - 450
4% *
4% *

* wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego zaokrņglane do pełnych złotych

III. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za warunki pracy
§ 18. 1. Nauczycielowi wykonujņcemu pracę
w trudnych lub uciņżliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek za trudne warunki pracy – określone w § 8 rozporzņdzenia, przysługuje w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
3. Dodatek za uciņżliwe warunki pracy – określone w § 9 rozporzņdzenia, przysługuje w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
§ 19. 1. Dodatek za warunki pracy, przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którņ
dodatek jest zwiņzany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje
w warunkach trudnych lub uciņżliwych dla zdrowia cały obowiņzujņcy go wymiar zajęń. Dodatek
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciņżliwych dla zdrowia tylko częśń obowiņzujņcego wymiaru zajęń lub jeżeli jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze godzin.
§ 20. W razie zbiegu prawa do dodatków z tytułu trudnych lub uciņżliwych warunków pracy,
przysługuje prawo do jednego dodatku z tego
tytułu.
IV. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat
§ 21. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po miesiņcu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastņpiło w ciņgu miesiņca;
2) za dany miesiņc, jeżeli nabycie prawa nastņpiło od pierwszego dnia miesiņca;
3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego;
4) wysokośń dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela.
§ 22. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora burmistrz.
V. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw
§ 23. 1. Przez godzinę ponadwymiarowņ, za
którņ przysługuje wynagrodzenie, należy rozumień każdņ godzinę zajęń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzielonņ nauczycielowi na planie organizacyjnym szkoły powyżej
tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin.
2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzielonņ nauczycielowi godzinę zajęń
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiņzkowego
wymiaru godzin zajęń dydaktycznych, wycho-
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wawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
4. Dla nauczycieli realizujņcych tygodniowy
obowiņzkowy wymiar zajęń na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzielņc
przyznanņ nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łņcznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciņżliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięcznņ liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęń.
§ 24. Miesięcznņ liczbę godzin obowiņzkowego lub realizowanego wymiaru zajęń nauczyciela,
o której mowa w § 23 ust. 3 i 4, ustala się mnożņc
tygodniowy obowiņzkowy lub realizowany wymiar zajęń przez 4,16 z zaokrņgleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęń do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełnņ godzinę.
§ 25. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 23 ust. 3, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, z tym że godziny ponadwymiarowe przypadajņce w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizowań z przyczyn leżņcych po stronie pracodawcy, a w szczególności
w zwiņzku z:
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go obowiņzkowego wymiaru.
2. Wysokośń nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) dla 1 osoby – 49zł;
2) dla 2 osób – 65zł;
3) dla 3 osób – 82zł;
4) dla 4 osób i więcej – 98zł.
3. Kwoty przypadajņcego dodatku zaokrņgla
się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę
0,49zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50zł zaokrņgla się do pełnego złotego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujņcych: małżonka i dzieci, a także rodziców pozostajņcych na jego pełnym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będņcemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkujņcemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej ust 2. Małżonkowie wskazujņ
pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiņca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

1) uczestnictwem w rekolekcjach;

8. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy na wniosek.

2) uczestnictwem uczniów w wycieczkach lub
imprezach;

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi – burmistrz.

3) zawieszeniem zajęń z powodu awarii, mrozów, epidemii lub innych klęsk;

§ 27. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

4) chorobņ ucznia nauczanego indywidualnie,
trwajņcņ nie dłużej niż tydzień;

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;

5) wykonywaniem innych czynności powierzonych przez pracodawcę;

2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

6) wykonywaniem czynności zwiņzkowych;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego lub okresach
służby wojskowej;

7) udziałem w formach doskonalenia zawodowego, w których nauczyciel powinien uczestniczyń po uzgodnieniu z dyrektorem, uznaje
się za faktycznie zrealizowane.
VI. Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
§ 26. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego
przysługuje nauczycielowi posiadajņcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu na terenie Gminy Lubniewice
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowe-

4) urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.
VII. Postanowienia końcowe
§ 28. Regulamin został uzgodniony ze zwiņzkami zawodowymi zrzeszajņcymi nauczycieli.
§ 29. Zmiany regulaminu następujņ w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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§ 31. Traci moc uchwała Nr XVI/137/08 Rady
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 listopada
2008r. w sprawie regulaminu określajņcego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikajņcych ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
wszystkich stopni awansu zawodowego zatrud-

Poz. 736, 737

nionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Lubniewice.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od
1 stycznia 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XIX/165/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 9 ust.1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się gminnņ jednostkę organizacyjnņ, działajņcņ w formie samorzņdowej instytucji
kultury pod nazwņ „Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lubniewicach” i nadaje się
mu statut w brzmieniu przedstawionym w załņczniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji mieści się w Lubniewicach
ul. Jana Pawła II 51B a terenem działania jest obszar Gminy Lubniewice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach
– zwany dalej Ośrodkiem – jest samorzņdowņ
instytucjņ kultury, wpisana do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Burmistrza Lubniewic.
§ 2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Lubniewice.
§ 3. Organem Gminy Lubniewice właściwym
do utworzenia instytucji kultury i nadania jej statutu jest Rada Miejska.
§ 4. Ośrodek posiada osobowośń prawnņ
i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowņ
na podstawie ustawy o rachunkowości.
§ 5. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694
z późn. zm.);
3) postanowień niniejszego statutu.
Rozdział 2
Cele i zakres działalności

Załącznik
do uchwały Nr XIX/165/09
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 marca 2009r.
Statut
Gminnego Ośrodka Kultury Lubniewicach
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 6. Ośrodek realizuje cele i zadania określone
w przepisach prawnych dotyczņcych organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
1. Ośrodek w celu realizacji zadań określonych
w § 6 funkcjonuje wewnętrznie w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:
1) Dom Kultury w Lubniewicach;
2) Wiejski Dom Kultury w Jarnatowie;
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Poz. 737

3) Świetlica i sala wiejska w Gliśnie;

2) wytwarzanie materiałów informacyjnych;

4) Świetlica w Świerczowie;

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na
miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

5) Biblioteka Publiczna w Lubniewicach.
2. Podstawowym zadaniem ośrodka jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie
różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a w szczególności:
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;
2) organizowanie przedstawień
koncertów, projekcji filmów;

teatralnych,

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
4) prowadzenie zajęń i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;

4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
5) popularyzacja
i czytelnictwa;

informacji,

wiedzy

6) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami
upowszechniania
kultury,
organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
8) organizowanie konkursów czytelniczych.
Rozdział 3

6) promocję kultury Gminy Lubniewice i lokalnych twórców kultury;
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie
dóbr i wartości kultury;

ksiņżki,

Zarządzanie i organizacja
§ 7. Działalnościņ ośrodka kieruje dyrektor.

9) sprawowanie opieki nad zabytkami;

§ 8. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz
Lubniewic, zgodnie z ustawņ z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzņ i sztukņ;

§ 9. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora
czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

§ 10. Dyrektor jest organem zarzņdzajņcym
ośrodka oraz przełożonym pracowników ośrodka.

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

§ 11. Dyrektor składa za ośrodek oświadczenia
woli oraz reprezentuje go na zewnņtrz.

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym
o kulturze regionalnej;

§ 12. Uprawnienia i obowiņzki dyrektora
ośrodka. Dyrektor ośrodka w szczególności:

8) edukację kulturalnņ i wychowanie przez sztukę;

14) organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;

-

kieruje bieżņcņ działalnościņ ośrodka,

-

zatwierdza plan działalności instytucji
kultury zawierajņcy w miarę potrzeb:
plan usług, plan przychodów i kosztów,
plan remontów i konserwacji środków
trwałych oraz plan inwestycji,

-

dysponuje środkami określonymi w planie działalności instytucji kultury i ponosi odpowiedzialnośń za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
administracyjno – finansowņ i gospodarczņ obsługę ośrodka,

-

zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy,

-

opracowuje
regulaminy
dotyczņce
spraw organizacyjnych, płacowych i socjalnych,

15) promocja miejscowości;
16) działania wynikajņce z potrzeb środowiska
(bale, festyny, rajdy itp.).
3. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami
kultury, podmiotami prowadzņcymi działalnośń
kulturalnņ, stowarzyszeniami i zwiņzkami twórców
i artystów oraz organami władz publicznych zajmujņcych się działalnościņ kulturalnņ.
4. Do zakresu działania komórki organizacyjnej
pn. „Biblioteka Publiczna” należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczņcych własnego regionu;
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-

zatrudnia i zwalnia instruktorów oraz
innych pracowników ośrodka,

-

występuje z wnioskami w sprawach
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień
dla pracowników ośrodka,

-

przyznaje nagrody oraz wymierza kary
porzņdkowe instruktorom i innym pracownikom ośrodka,

-

odpowiada za działalnośń merytorycznņ, dobór kadr oraz gospodarkę mieniem i środkami finansowymi.

Poz. 737

dyrektora.
1. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym
roku.
2. Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu
organizowania działalności kulturalnej polecone
przez organizatora.
3. Zasadnicza częśń działalności ośrodka jest
nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Lubniewice.

§ 13. W razie nieobecności dyrektora zastępuje
go wyznaczony przez niego pracownik.

4. Ośrodek może pobierań opłaty za wstęp
i udział w wystawach, koncertach, projekcjach
filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach
artystycznych i rozrywkowych.

§ 14. Organizację wewnętrznņ ośrodka określa
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogņ
przekraczań rzeczywistych kosztów poniesionych
na zorganizowanie tych wydarzeń.

Rozdział 4

§ 19. Ośrodek pokrywa koszty bieżņcej działalności i zobowiņzania z uzyskiwanych przychodów.

Zasady gospodarki finansowej
§ 15. Ośrodek gospodaruje samodzielnie
przydzielonņ i nabytņ częściņ mienia oraz prowadzi samodzielnņ gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierujņc się zasadami efektywności
ich wykorzystania.

§ 20. Ośrodek może także prowadziń działalnośń gospodarczņ, a w szczególności handlowņ
polegajņcņ na sprzedaży wyrobów artystycznych,
rzemieślniczych i dekoracyjnych oraz prowadziń
działalnośń gastronomicznņ zwiņzanņ z obsługņ
imprez.

§ 16. Ośrodek otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację na działalnośń w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym
w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majņtku.

§ 21. Ośrodek może organizowań i prowadziń
odpłatne kursy i szkolenia dla dzieci i dorosłych
a także organizowań kiermasze, aukcje, prezentacje
i inne formy promocyjne prowadzņce do powiększenia majņtku.

§ 17. Ośrodek może uzyskiwań środki finansowe z:
-

wpływów z własnej działalności,

-

dotacji z budżetu państwa,

-

wpływów z najmu i dzierżawy składników majņtku,

-

spadków, zapisów i darowizn od osób
fizycznych i prawnych,

-

innych źródeł.

§ 18. Podstawņ gospodarki finansowej ośrodka jest program działalności zatwierdzony przez

§ 22. Dyrektor corocznie, w terminie do
31 marca przedkłada radzie miejskiej sprawozdanie z działalności ośrodka w poprzednim roku
kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których
mowa w § 6, w szczególności zorganizowanych
imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców
w tych imprezach.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 23. Niniejszy statut może byń zmieniony
uchwałņ Rady Miejskiej, w trybie właściwym dla
jego nadania.
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UCHWAŁA NR XXVI/169/2009
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 25 marca 2009r.
zmieniająca regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art.. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

okres nie obejmujņcy pełnych miesięcy,
dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia
zwiņzanych z nimi obowiņzków.

§ 1. W uchwale Nr XIII/97/2007 Rady Gminy
Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Stare Kurowo wprowadza się następujņce zmiany:

6. Dodatek funkcyjny zwiņzany z zajmowanym stanowiskiem przysługuje również
osobie, której powierzono odpowiednie
obowiņzki w zastępstwie innej osoby, jeśli
jej nieobecnośń w pracy przekracza trzy
miesiņce.

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w ust. 9 do niniejszego regulaminu.
2. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniajņc
m.in. wielkośń placówki, jej warunki organizacyjne, złożonośń zadań wynikajņcych
z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki pracy placówki.
3. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujņcych inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4 ustala dyrektor placówki
w granicach określonych w tabeli stawek.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również
nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań, za które przysługujņ dodatki dla:
a) opiekuna stażu w wysokości 3 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty
określonego w art. 30 ust. 3 ustawy,
b) wychowawcy klasy i oddziału przedszkolnego w wysokości 3,5 % średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 ustawy.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego
stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
Jeśli odpowiednie stanowisko kierownicze
lub funkcję powierzono nauczycielowi na

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia oraz w okresach, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 4
reguluje „Karta Nauczyciela”.
9. Dodatki funkcyjne:
a) dyrektor szkoły od 11-16 oddziałów - do
45% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty,
b) dyrektor szkoły do 10 oddziałów - do
40% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty,
c) wicedyrektor szkoły podstawowej - do
30% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty,
d) inne stanowiska kierownicze - do 20%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty”.
§ 2. Niniejsze zmiany do regulaminu zostały
uzgodnione z właściwymi strukturami zwiņzków
zawodowych działajņcych na terenie gminy Stare
Kurowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od 01 stycznia 2008 roku.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Gogler
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UCHWAŁA NR XXVI/170/2009
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art.. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin wynagradzania
i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo”.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 2. Ilekroń w regulaminie jest mowa o:

5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub
rentę,
określajņ te same przepisy ustawy.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynajņc od czwartego roku
pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyń
20 % wynagrodzenia zasadniczego.

1) szkole – rozumie się przez to szkoły i przedszkole prowadzone przez Gminę Stare Kurowo;

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uprawniajņcego do dodatku za wysługę lat stosuje się
zasady i normy wymienione w § 7 rozporzņdzenia.

2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu
Gminy Stare Kurowo;

§ 5. 1. Do okresów pracy uprawniajņcych do
dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiņzany
lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).

3) dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły – rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora
placówki oświatowej, o której mowa w pkt. 1;
4) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy
Stare Kurowo;
5) rozporzņdzeniu – rozumie się przez to Rozporzņdzenie 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 z późn. zm.);
6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
7) wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się
przez to stawkę wynagrodzenia zasadniczego
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli określonego w rozporzņdzeniu.
§ 3. Wysokośń, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
2) nagród jubileuszowych;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) odpraw z tytułu rozwiņzania stosunku pracy;

2. Nauczycielowi pozostajņcemu jednocześnie
w więcej niż w jednym stosunku pacy okresy
uprawniajņce do dodatku za wysługę lat ustala się
odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu
zatrudnienia uprawniajņcego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był
jednocześnie zatrudniony.
3. Do okresów wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy
pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiņzujņcego wymiaru zajęń (czasu
pracy).
4. Do okresów pracy uprawniajņcych do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy,
jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegajņ one
wliczaniu do okresu pracy, od którego zależņ
uprawnienia pracownicze.
5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie
administracji rzņdowej, Kuratorium Oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce
nadzoru oraz w organach sprawujņcych nadzór
nad zakładami poprawczymi, schroniskami lub
nieletnich i ośrodkami diagnostyczno- konsultacyjnymi na stanowisko wymagajņce kwalifikacji
pedagogicznych do okresów pracy uprawniajņ-
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cych do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy
pracy zaliczone do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny
na czas zajmowania tego stanowiska.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca
kalendarzowego następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel nabył prawo do
dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastņpiło w ciņgu miesiņca,
b) za dany miesiņc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej jego stawki nastņpiło
od pierwszego dnia miesiņca.
7. Dodatek za wysługę lat przysługuje również
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności w pracy wskutek choroby, macierzyństwa bņdź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, na które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości także za okres urlopu
dla poratowania zdrowia.
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 6. 1. W każdej szkole tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego w wysokości 4% kwoty
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych (wyłņczajņc z tego wynagrodzenia
zasadnicze dyrektorów szkół).
2. Dodatek motywacyjny jest ruchomņ częściņ
wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest
w ramach funduszu określonego w ust. 1 w zależności od osiņgniętych wyników pracy.
3. Nauczycielowi kontraktowemu, mianowanemu i dyplomowanemu przyznaje się dodatek
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego w ramach funduszu ustalonego w ust. 1.
4. Dyrektorowi placówki przysługuje dodatek
motywacyjny w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego
5. Prawa do dodatku motywacyjnego nie majņ nauczyciele:
a) stażyści,
b) którzy otrzymali karę dyscyplinarnņ,
c) którzy przebywajņ na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, zdrowotnych,
d) którzy nie posiadajņ kwalifikacji zgodnie
z art. 9 ust.1 KN.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa
razy w roku szkolnym:
a) do 31 sierpnia - na pierwsze półrocze nowego roku szkolnego w oparciu o wyniki
pracy w poprzednim półroczu na podsta-
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wie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,
b) do 28 lutego – na drugie półrocze danego
roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy
w poprzednim półroczu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego

7. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Wójt.
§ 7. 1. Wysokośń dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora
szkoły) i jakości pracy szkoły.
2. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego
bierze się w szczególności pod uwagę:
1) dla nauczycieli:
a) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych i wychowawczych,
b) rozwijanie
uczniów,

zainteresowań

i

uzdolnień

c) sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne
uczniów,
d) własne programy autorskie,
e) zaangażowanie w realizacji czynności i zajęń o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3
ustawy;
2) dla dyrektorów:
a) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,
b) racjonalne wykorzystanie majņtku szkolnego,
c) racjonalnņ politykę kadrowņ,
d) dbałośń o estetykę obiektów szkolnych,
e) wpływ szkoły na miejscowe środowisko,
f) zaangażowanie w pozyskiwaniu środków
specjalnych i podnoszenie poziomu oferty
edukacyjnej szkoły.
Rozdział VI
Dodatek funkcyjny
§ 8. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 9 do niniejszego regulaminu.
2. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala wójt gminy, w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniajņc m.in. wielkośń
placówki, jej warunki organizacyjne, złożonośń
zadań wynikajņcych z funkcji kierowniczej, liczbę
stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki pracy placówki.
3. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujņcych inne stanowiska
kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4
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ustala dyrektor placówki w granicach określonych
w tabeli stawek.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań, za które
przysługujņ dodatki dla:
a) opiekuna stażu w wysokości 2,5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty
określonego w art. 30 ust. 3 ustawy,
b) wychowawcy klasy i oddziału przedszkolnego w wysokości 3,0 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 ustawy
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek, jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujņcy pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do czasu pełnienia zwiņzanych
z nimi obowiņzków.
6. Dodatek funkcyjny zwiņzany z zajmowanym
stanowiskiem przysługuje również osobie, której
powierzono odpowiednie obowiņzki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecnośń w pracy
przekracza trzy miesiņce.
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 4
reguluje Karta Nauczyciela.
9. Dodatki funkcyjne:
a) dyrektor szkoły - do 45% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
b) wicedyrektor szkoły - do 30% średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
c) inne stanowiska kierownicze - do 20%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
Rozdział V
Dodatek za pracę w warunkach trudnych
i uciążliwych
§ 9. 1. Dodatki za warunki pracy ustala się
w wysokości:
1) za pracę w klasach łņczonych – 20% stawki
godzinowej nauczyciela;
2) za nauczanie indywidualne ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości – 20% zwiększonej stawki godzinowej za każdņ przepracowanņ godzinę;
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3) za nauczanie rewalidacyjno - wychowawcze
ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim–
stawka godzinowa nauczyciela zostaje zwiększona o 20% za każdņ przepracowanņ godzinę.

2. Wysokośń dodatku za warunki pracy ustala
dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora wójt
gminy; przysługuje tylko jeden dodatek za trudne
lub uciņżliwe warunki pracy.
§ 10. Dodatek za trudne i uciņżliwe warunki
pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po
miesiņcu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.
Rozdział VI
Zasady przyznawania dodatku
mieszkaniowego
§ 11. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego
przysługuje nauczycielowi posiadajņcemu wymagane kwalifikacje, zatrudnionemu na terenie wiejskim lub mieście liczņcym do 5 tyś. mieszkańców,
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiņzujņcego wymiaru zajęń.
2. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości
uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiņc w wysokości:
1) dla 1 osoby – 47zł;
2) dla 2 osób – 62zł;
3) dla 3 osób – 78zł;
4) dla 4 i więcej osób – 94zł.
3. Do osób, zamieszkujņcych wspólnie z nauczycielem zalicza się małżonka i dzieci, a także
rodziców pozostajņcych na jego pełnym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będņcemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkujņcemu, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej jak w ust. 2 małżonkowie
wspólnie wskazujņ pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
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3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego lub w okresach
służby wojskowej;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
8. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
Rozdział VII
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
§ 12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela ustala się dzielņc
przyznanņ nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łņcznie z dodatkiem za warunki
pracy jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniajņcych do dodatku)
przez miesięcznņ liczbę godzin tygodniowo obowiņzkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęń dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jednņ godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia
zgodne z planem i programem nauczania danej
klasy.
3. Dla nauczycieli realizujņcych tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust.
4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jednņ
godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzielņc
przyznanņ nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łņcznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniajņcych do dodatku)
przez miesięcznņ liczbę godzin realizowanego
wymiaru godzin.
4. Miesięcznņ liczbę godzin obowiņzkowego
lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożņc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrņgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęń do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełnņ godzinę.
5. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych
wymiarów godzin zajęń należy każdņ jego godzinę
przeliczań proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęń i ich wymiaru godzin, zgodnie z § 25
rozporzņdzenia, o którym mowa w § 2 pkt. 5 niniejszej uchwały, według zasad określonych
w załņczniku Nr 1.
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6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadajņ dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo i dodatkowo wolnych od pracy za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiņzkowy tygodniowy wymiar zajęń, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo i dodatkowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu nie może byń
większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym. Wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęń z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęń
w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
Rozdział VIII
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze
stosunku pracy
§ 13. 1. Na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela ustala się co następuje: w budżecie
gminy tworzy się specjalny fundusz nagród,
w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu płac nauczycieli,
z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzņcego i nagrody dyrektorów, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy
§ 14. 1. Nagrodę Wójta Gminy przyznaje Wójt.
2. Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje dyrektor szkoły.
§ 15. 1. Tryb i zasady przyznawania nagród,
o których mowa w § 16 pkt.2 określa odrębna
uchwała.
2. Tryb i zasady przyznawania nagród, o których mowa w § 16 pkt.1 określa wewnętrzny regulamin szkoły.
Rozdział XI
Dodatek wiejski
§ 16. 1. Nauczycielowi posiadajņcemu kwalifikację zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście
liczņcym do 5 tyś. mieszkańców przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony
minimum na 1/2 etatu i uczy zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2etatu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 2305 –

2. Dodatek wiejski wliczany jest do podstawy
naliczania zasiłku chorobowego, opiekuńczego
i macierzyńskiego
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§ 19. Średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone zgodnie z postanowieniami regulaminu, nie
mogņ byń niższe od określonych w art. 30 ust. 3
i 4 ustawy.

3. Dodatek wiejski wypłacany jest miesięcznie
z góry wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.

§ 20. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. oraz
rozporzņdzenia 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

4. Dodatek wiejski nie przysługuje:
a) nauczycielom, którzy nie posiadajņ kwalifikacji pedagogicznych do zajmowanego
stanowiska,
b) nauczycielom zatrudnionym na podstawie
umów cywilno-prawnych.
Rozdział X

§ 21. Regulamin został uzgodniony z właściwymi strukturami zwiņzków zawodowych działajņcych na terenie gminy Stare Kurowo.

Postanowienia końcowe
§ 17. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługujņ w części proporcjonalnej do wymiaru czasu, z wyjņtkiem wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw i dodatku
funkcyjnego za wychowawstwo klasy.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Stare Kurowo.

§ 18. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na
podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje
wynagrodzenie.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od 1 stycznia 2009 roku.

2. Stawkę za jeden dzień niewykonania pracy
z przyczyn wymienionych z ust. 1 ustala się dzielņc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane
z góry przez trzydzieści.

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Gogler

3. Wysokośń utraconego wynagrodzenia za
okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożņc liczbę dni niewykonania pracy przez stawkę
określonņ w ust. 2.
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UCHWAŁA NR XXVI/174/2009
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzņdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008, zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 144,
poz. 1042; Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) oraz
art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62.
poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U.

z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U.
z 2002 Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U.
z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U.
z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy Stare
Kurowo uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustala się miesięczne, górne stawki opłat
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:

Poz. 740, 741

§ 3. Stawki określone w § 1 i 2 stosowane będņ w przypadkach gdy właściciel nieruchomości
nie udokumentuje, że posiada ważnņ umowę
i dowody płacenia za tego typu usługi, a usługi te
wykona za właściciela gmina.

1) za pojemnik o pojemności 120l w wysokości
39,75zł + VAT za wywóz co 14 dni;

§ 4. Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza
się podatek VAT na podstawie odrębnych przepisów.

2) za pojemnik o pojemności 120l w wysokości
51,75zł + VAT za wywóz co 7 dni;
3) za pojemnik o pojemności 240l w wysokości
79,50zł + VAT za wywóz co 14 dni;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.

4) za pojemnik o pojemności 240l w wysokości
103,50zł + VAT za wywóz co 7 dni;

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

5) za pojemnik o pojemności 1100l w wysokości
274,50zł + VAT za wywóz co 14 dni;
6) za pojemnik o pojemności 1100l w wysokości
406,50zł + VAT za wywóz co 7 dni.

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Gogler

§ 2. Ustala się następujņce górne stawki opłat
za odbiór i transport nieczystości ciekłych: 18,00zł
+ VAT za 1 m3.
740
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UCHWAŁA NR XXXI/212/09
RADY MIASTA I GMINY MAŁOMICE
z dnia 26 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom będących mieszkańcami gminy Małomice"

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r.
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala, co
następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XXVII/166/05 Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 18 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom będņcym mieszkańcami Gminy Małomice: wykreśla się § 7 ust. 2 „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym

uczniom będņcym mieszkańcami Gminy Małomice.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jan Ciechanowicz
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UCHWAŁA NR XXXV/214/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w zwiņzku z 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.) uchwala, się co następuje:

§ 6. 1. Wniosek w sprawie przyznania zasiłku
pieniężnego należy składań do dyrektora szkoły
w terminach:

§ 1. W budżecie gminy wyodrębnia się corocznie środki finansowe przeznaczone na pomoc
zdrowotnņ dla nauczycieli korzystajņcych z opieki
zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

-

do 15 maja danego roku,

-

do 15 października danego roku.

2. Do wniosku o przyznanie dofinansowania
należy dołņczyń, w przypadku zakupu leków
i sprzętu, imienne rachunki, a w przypadku dofinansowania kosztów leczenia, zaświadczenie lekarskie potwierdzajņce przewlekłośń lub nieuleczalnośń choroby.

§ 2. Środkami, o których mowa w § 1, dysponujņ dyrektorzy placówek oświatowych zwani
dalej „dyrektorem szkoły”, dla których organem
prowadzņcym jest Gmina Nowogród Bobrzański.

§ 7. Wysokośń jednorazowego zasiłku ustala
oraz zasiłek przyznaje dyrektor szkoły biorņc pod
uwagę wysokośń kosztów poniesionych przez
nauczyciela w zwiņzku z przeprowadzeniem leczenia bņdź zakupem leków lub sprzętu.

§ 3. Z funduszu przeznaczonego na pomoc
zdrowotnņ mogņ korzystań nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiņzujņcego wymiaru godzin zajęń dydaktyczno-wychowawczych
oraz nauczyciele emeryci i renciści, dla których
szkoła była ostatnim pracodawcņ przed uzyskaniem statusu emeryta lub rencisty, zwani dalej
„nauczycielami”.

§ 8. Pomoc zdrowotna może byń udzielana raz
w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - dwa razy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ
od 1 stycznia 2009r. i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie
zasiłku pieniężnego uznaniowego.
§ 5. Ze środków pomocowych mogņ korzystań
nauczyciele w formie zasiłku na dofinansowanie
kosztów zakupu leków, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, zwiņzanego z przewlekłņ
lub nieuleczalnņ chorobņ.

Przewodniczņcy Rady
Mirosław Walencik
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UCHWAŁA NR XXXV/215/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obiektami użyteczności publicznej, które
przekazano sołectwom sņ sale wiejskie znajdujņce

się w:
1) Drņgowinie;
2) Przybymierzu;
3) Urzutach;
4) Niwiskach;
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5) Kotowicach;

Poz. 743, 744

2) odpłatnie użyczane, po wyrażeniu zgody przez
Radę Sołeckņ i dokonaniu opłat ustalonych zarzņdzeniem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego na organizację dochodowych imprez
rozrywkowych oraz prywatnych uroczystości
rodzinnych.

6) Wysokiej;
7) Klępinie;
8) Kaczenicach;
9) Białowicach.
§ 2. 1. Obiekty wymienione w § 1 winny służyń
społeczności wsi do organizowania: spotkań, zebrań
wiejskich, imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, sportowych i rodzinnych.
2. W imieniu Rady Sołeckiej wsi, w której mieści
się sala, zarzņdzajņcym jest sołtys.
§ 3. 1. Zarzņdzajņcy obiektami użyteczności publicznej mogņ je wynajmowań na podstawie pisemnych umów zawieranych z osobņ lub podmiotem
ubiegajņcym się o wynajem.
2. Obiekty wymienione w § 1 nieodpłatnie udostępnia się na potrzeby działalności statutowych
organów gminy i sołectwa.
3. Obiekty użyteczności publicznej sņ:
1) bezpłatnie użyczane: MGOKSiR, placówkom
oświatowym, organizacjom i stowarzyszeniom
działajņcym na terenie gminy na czas organizowania uroczystości bņdź imprez dla mieszkańców gminy;

§ 4. 1. Zarzņdzajņcego zobowiņzuje się do opracowania regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej, w którym określone zostanņ zasady korzystania z wyposażenia obiektu.
2. Cennik, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2
ustala Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, po
konsultacji z zainteresowanymi Radami Sołeckimi.
3. Środki finansowe, z tytułu opłat za korzystanie
z sal wiejskich, należy wpłaciń na konto gminy
i stanowiņ one jej dochód. Środki te winny byń przeznaczone na utrzymanie sal wiejskich, które ten dochód wypracowały.
§ 5. W sprawach przekraczajņcych zwykły zarzņd,
o przeznaczeniu obiektu użyteczności publicznej
decyzje podejmuje burmistrz oraz rada miejska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Walencik
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UCHWAŁA NR XXXV/216/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroń w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późn. zm.);
2) rozporzņdzeniu - należy przez to rozumień
rozporzņdzenie 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43,
poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372 i z 2008r.
Nr 42, poz. 257);
3) szkole – należy przez to rozumień przedszkole, szkołę podstawowņ, gimnazjum, dla której
organem prowadzņcym jest Gmina Nowogród Bobrzański;
4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumień dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;
5) roku szkolnym – należy przez to rozumień
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okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
6) uczniu – należy przez to rozumień także wychowanka przedszkola;
7) klasie – należy przez to rozumień także oddział lub grupę.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Wysokośń i zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat regulujņ art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporzņdzenia.

Poz. 744
1) osiņgnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności poprzez uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiņgnięń i postępów dydaktyczno-wychowawczych oraz sportowych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami
egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach;
2) uzyskiwanie osiņgnięń wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego
następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastņpiło w ciņgu
miesiņca.

a)

skuteczne rozwiņzywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własnņ edukację, planowania własnej przyszłości, pracę nad sobņ oraz właściwņ postawę moralnņ i społecznņ,

b)

pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujņcych
opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb,
a szczególnie w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczņcymi pomoc socjalnņ,

c)

skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany
miesiņc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastņpiło od pierwszego dnia
miesiņca.
4. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokośń dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor szkoły zatrudniajņcy nauczyciela,
a dla dyrektora szkoły burmistrz.
Rozdział 3

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

Dodatek motywacyjny

a)

§ 3. 1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów, wynoszņ 40 złotych na jeden etat kalkulacyjny miesięcznie.

opracowanie i realizowanie programów
autorskich,

b)

indywidualizację
procesu
nauczania
z uczniami majņcymi trudności w nauce
i uczniami uzdolnionymi;

2. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół sņ wyodrębnione do dyspozycji burmistrza.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
okres 6 miesięcy tj. od 1 września do 28 lutego
i od 1 marca do 31 sierpnia danego roku szkolnego za osiņgnięcia uzyskane w okresie sześciu miesięcy poprzedzajņcych jego przyznanie.

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

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora szkoły nie może byń wyższy niż 20% jego
wynagrodzenia zasadniczego.
5. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów i nauczycieli stanowiņ jeden fundusz.
§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
przyznaje dyrektor, a dla dyrektora burmistrz.

5)

a)

inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)

opieka nad samorzņdem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działajņcymi w szkole,

c)

inicjowanie i prowadzenie dodatkowych
zajęń pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

szczególnie efektywne wypełnianie zadań
i obowiņzków zwiņzanych z powierzonym
stanowiskiem, a w szczególności poprzez:
a)

2. Burmistrz informuje dyrektorów, a dyrektor
radę pedagogicznņ o przyznanych dodatkach motywacyjnych wraz z podaniem uzasadnienia.

systematyczne i efektywne przygotowanie
do przydzielonych obowiņzków,

b)

3. Nauczycielom uzupełniajņcym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem,
w której nauczyciel uzupełnia etat.

podnoszenie umiejętności zawodowych –
udział w doskonaleniu warsztatu pracy
oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

c)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)

dbałośń o mienie szkoły i poszerzenie bazy
dydaktycznej,

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi za:
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e)

racjonalnņ politykę kadrowņ,

f)

prawidłowe wydatkowanie i gospodarowanie środkami finansowymi określonymi
w planie finansowym placówki,

g)

pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych,

h)

dbałośń o estetykę placówki i jej otoczenie,

i)

terminowe i rzetelne wykonywanie zadań
określonych przez organ prowadzņcy,

j)

realizację priorytetów polityki oświatowej,

k)

promowanie szkoły na zewnņtrz,

l)

tworzenie dobrej atmosfery pracy w szkole;

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

realizację projektów edukacyjnych,

b)

współpracę ze szkołami w krajach Unii Europejskiej.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

Lp.
1.

2.
3.

Stanowisko
Dyrektorzy placówek oświatowych:
- od 6 do 15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów
Wicedyrektor
Kierownik świetlicy szkolnej

§ 7. Nauczycielom realizujņcym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny za:
1) wychowawstwo klasy, grupy w przedszkolu
i oddziale przedszkolnym – 80zł miesięcznie;
2) funkcję opiekuna stażu – 60zł miesięcznie.

Poz. 744

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole potwierdzone
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w ust. 6.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiņzki kierownicze w zastępstwie innej osoby.
3. Wysokośń dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, uzależniona jest od wielkości
szkoły, liczby uczniów i oddziałów, liczby kadry
kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowości, warunków lokalowych (stanu
technicznego budynków, liczby obiektów, w których funkcjonuje szkoła) i środowiskowych, złożoności zadań wynikajņcych z funkcji kierowniczej,
wyników pracy szkoły.
4. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 i 2,
przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny,
a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.
5. Wysokośń dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, dla dyrektora szkoły przyznaje
burmistrz, dla pozostałych nauczycieli sprawujņcych stanowiska kierownicze w szkole przyznaje
dyrektor szkoły.
6. Ustala się następujņcņ wysokośń dodatków
funkcyjnych:

Miesięczna wysokość dodatku w złotych
500 – 1.000
700 – 1.300
500
300

4. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiņzków opiekuna stażu przysługuje za każdņ
osobę odbywajņcņ staż, powierzonņ danemu nauczycielowi.
5. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdņ klasę powierzonņ nauczycielowi.

§ 8. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa
w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 7, powstaje od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu,
w którym nastņpiło powierzenie stanowiska.

Dodatki za warunki pracy

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia obowiņzków zwiņzanych z powierzonym
stanowiskiem.

§ 9. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciņżliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 ustawy –
Karta Nauczyciela.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 6
ust. 1 i 2, nie wyłņcza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 7.

Rozdział 5

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
1) za pracę w warunkach trudnych w wysokości
10% stawki godzinowej za każdņ przepracowanņ godzinę w tych warunkach;
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2) za pracę w warunkach uciņżliwych w wysokości 15% stawki godzinowej za każdņ przepracowanņ godzinę w tych warunkach.
3. W razie zbiegu do dodatków określonych
w ust. 2 nauczycielom przysługuje prawo do jednego dodatku.
4. Dodatki za warunki pracy przyznaje:
1) dla dyrektorów burmistrz;
2) dla nauczycieli dyrektor szkoły.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 10. 1. Wynagrodzenie za jednņ godzinę ponadwymiarowņ nauczyciela ustala się dzielņc
przyznanņ nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli
praca w tych godzinach została zrealizowana
w warunkach uprawniajņcych do dodatku, przez
miesięcznņ liczbę godzin obowiņzkowego wymiaru zajęń, ustalonego dla rodzaju zajęń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
2. Wynagrodzenie na jednņ godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3
w sposób określony w ust. 1, o ile realizacja tego
zastępstwa następuje zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela
posiadajņcego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęń.
3. Dla nauczycieli realizujņcych tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a – Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za
jednņ godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się dzielņc przyznanņ nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego, łņcznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeżeli w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniajņcych do dodatku, przez miesięcznņ liczbę godzin realizowa-
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nego wymiaru godzin.
4. Miesięcznņ liczbę obowiņzkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 3, ustala się mnożņc odpowiedni
tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrņgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęń do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełnņ godzinę.
5. Nauczyciele pełniņcy funkcje kierownicze
w szkole mogņ realizowań godziny ponadwymiarowe za zgodņ burmistrza.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęń pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za
godziny ponadwymiarowe.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 11. Regulamin został uzgodniony z Zarzņdem Oddziału ZNP w Nowogrodzie Bobrzańskim
oraz Zarzņdem Regionu NSZZ „Solidarnośń”
w Zielonej Górze.
§ 12. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XIX/119/07 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
13 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański na rok 2008.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ
od 1 stycznia 2009r. i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Walencik

74 4

===================================================================================

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 53

– 2312 –

Poz. 745

745
745

UCHWAŁA NR XXXVII/259/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz
uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458), w zwiņzku z § 5 ust.1 Statutu Gminy
Strzelce Krajeńskie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 18, poz. 267 z dnia
28 lutego 2007r.; zm. z 2008r. Nr 13, poz. 333
i z 2009r. Nr 4, poz. 128) uchwala się Regulamin
świetlic wiejskich w brzmieniu:
Regulamin świetlic wiejskich
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Rada Miejska przekazuje poszczególnym sołectwom w administrowanie poniżej wymienione nieruchomości zabudowane budynkami
świetlic wiejskich:
1) Bobrówko Nr ewidencyjny działki 27/1;
2) Bronowice Nr ewidencyjny działki 24;
3) Brzoza Nr ewidencyjny działki 55;
4) Buszów Nr ewidencyjny działki 40;

23/1;
19) Wielisławice Nr ewidencyjny działki 128;
20) Żabicko Nr ewidencyjny 49/82;
21) Sidłów Nr ewidencyjny 117/167.
2. Przekazanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Burmistrza Strzelec
Krajeńskich i sołtysa.
3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1
przekazane sņ z przeznaczeniem na lokale świetlic
wiejskich.
§ 2. 1. Świetlice wiejskie działajņ w celu umożliwienia wspólnotom samorzņdowym poszczególnych sołectw:
1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego;
2) prowadzenia statutowej działalności sołectw
oraz rozwoju samorzņdowych inicjatyw lokalnych;
3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej.
2. W celu stymulowania działalności, o której
mowa w ust. 1, w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogņ działań wiejskie świetlice środowiskowe.
§ 3. 1. Uchwala się Regulamin świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

5) Danków Nr ewidencyjny działki 113/3;
6) Gardzko Nr ewidencyjny działki 188/2;
7) Gilów Nr ewidencyjny działki 1/4;
8) Lipie Góry Nr ewidencyjny 99/1;
9) Licheń Nr ewidencyjny 162/5;
10) Lubicz Nr ewidencyjny działki 165/1;
11) Ogardy Nr ewidencyjny działki 206, 207/2;
12) Pielice Nr ewidencyjny działki 82/2;
13) Przyłęg Nr ewidencyjny działki 92/1;
14) Piastowo Nr ewidencyjny 288/47;
15) Sławno Nr ewidencyjny działki 249;
16) Sokólsko Nr ewidencyjny działki 60;
17) Tuczno Nr ewidencyjny działki 12/6;
18) Wełmin Nr ewidencyjny działki częśń działki

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa:
1) zasady zarzņdzania majņtkiem świetlic wiejskich;
2) zadania wiejskich świetlic środowiskowych;
3) zasady finansowania świetlic wiejskich.
Rozdział 2
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
§ 4. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa
w § 2, stanowiņ własnośń Gminy Strzelce Krajeńskie, która ponosi koszty remontu i modernizacji.
2. W sprawach przekraczajņcych zwykły zarzņd, o którym mowa w § 5 ust. 3, o majņtku świetlicy decyzje podejmuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich lub rada miejska, po uzyskaniu opinii Zebra-
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nia Wiejskiego sołectwa. Opinia musi byń wyrażona w formie uchwały.

4) wysokośń opłaty za korzystanie ze świetlicy
oraz termin i sposób zapłaty.

3. W zakresie organizacji działalności świetlice
wiejskie podlegajņ Radzie Sołeckiej, na terenie
których działajņ.

2. Wysokośń stawki za najem poszczególnych
świetlic wiejskich określona jest przez Zebranie
Wiejskie, w formie pisemnej uchwały.

4. Sposób finansowania świetlic wiejskich
określony jest w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

3. Poza opłatami, o których mowa w ust. 2,
wynajmujņcy zobowiņzany jest zapłaciń koszty
wszystkich mediów, z których korzystał, według
wskazania liczników lub obowiņzujņcych ryczałtów oraz zobowiņzany jest do pokrycia kosztów
napraw, wynikajņcych z korzystania ze świetlicy
wiejskiej.

§ 5. 1. W granicach określonych niniejszņ
uchwałņ, Zebranie Wiejskie określa kierunki działania
i sposób wykorzystania majņtku świetlicy wiejskiej.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane sņ w formie pisemnej uchwały Zebrania
Wiejskiego.
3. Majņtkiem świetlicy, w ramach zwykłego zarzņdu, dysponuje sołtys, który:
1) odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy na wesela i inne uroczystości okolicznościowe;
2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych
organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działajņcych na terenie sołectwa oraz
organizacji uroczystości i imprez na rzecz sołectwa;
3) administruje nieruchomościņ, na której znajduje się świetlica;
4) współpracuje z gminņ w zakresie działań opisanych w § 4 ust. 1.
4. Sołtys składa na Zebraniu Wiejskim, w terminie do 28 lutego każdego roku, pisemne sprawozdanie z działalności, o której mowa w ust. 3 za
rok poprzedni.
§ 6. 1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele
wymienione w § 5 ust. 3 pkt 1 może nastņpiń
w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikajņcych z bieżņcej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego.
2. W przypadku, gdy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej działa świetlica środowiskowa, sołtys sołectwa może wynajņń lub udostępniń pomieszczenia świetlicy osobom trzecim, powiadamiajņc o tym fakcie pracownika świetlicy środowiskowej.
§ 7. 1. Wynajęcie świetlicy na cele, o których
mowa w § 5 ust 3 pkt 1 jest możliwe jedynie na
podstawie pisemnej umowy zawartej przez sołtysa z osobņ ubiegajņcņ się o wynajęcie. Umowa
musi zawierań:
1) imię, nazwisko i adres osoby wynajmujņcej;
2) rodzaj i charakter imprezy, na którņ jest wynajmowana świetlica;
3) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy;

4. Środki z wynajęcia świetlicy stanowiņ dochód gminy i muszņ byń wpłacone do kasy urzędu
miejskiego lub przelane na konto gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wynajęcia świetlicy.
5. Dochody gminy uzyskane z wynajmu świetlic wiejskich przekazywane sņ sołectwom na
prowadzenie działalności statutowej sołectw.
§ 8. 1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele
określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego podania o wynajęcie świetlicy
i po wyrażeniu zgody przez sołtysa.
2. Sołtys może odmówiń wynajęcia świetlicy
na cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 odmowa
musi byń poparta pisemnym uzasadnieniem.
§ 9. 1. Wszelkņ dokumentację zwiņzanņ z zarzņdzaniem świetlicņ wiejskņ w ramach działań
opisanych w § 5, 6, 7, 8 gromadzi, przechowuje
sołtys, a następnie przekazuje do archiwizacji
Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Krajeńskich.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa
w ust. 1 następuje do 30 kwietnia roku następnego.
Rozdział 3
Wiejskie świetlice środowiskowe
§ 10. 1. Świetlice wiejskie mogņ byń uruchamiane z inicjatywy Zebrania Wiejskiego w świetlicach spełniajņcych wymogi sanitarne.
2. Jednostkņ upoważnionņ do faktycznego
uruchomienia świetlicy środowiskowej jest urzņd
miejski na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
3. Określa się następujņce cele działania świetlic środowiskowych:
1) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej
do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskich;
2) promowanie sportu masowego;
3) organizowanie zajęń opiekuńczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami programowymi Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Krajeńskich;
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4) popularyzacja
działalności
artystycznej,
w tym chórów, grup teatralnych, działalności
plastycznej i innych form amatorskiego ruchu kulturalnego.
4. Wiejskie świetlice środowiskowe mogņ
funkcjonowań w oparciu o bazę lokalowņ świetlic
wiejskich lub gminnych placówek oświatowych,
działajņcych na terenie poszczególnych sołectw.
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finansowej i merytorycznej w minionym roku.
Sprawozdanie musi byń złożone w terminie do
28 lutego.
5. W zakresie działalności finansowej pracownik świetlicy podlega kontroli urzędu miejskiego.
Rozdział 4
Zasady finansowania świetlic wiejskich

5. Zasady finansowania wiejskich świetlic środowiskowych określone sņ w rozdziale 4 niniejszej
uchwały.

§ 13. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich,
w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 finansowane jest z budżetu gminy.

§ 11. 1. Merytoryczny nadzór nad działalnościņ
wiejskich świetlic środowiskowych sprawuje
Urzņd Miejski w Strzelcach Krajeńskich.

§ 14. 1. Finansowanie działalności wiejskich
świetlic środowiskowych odbywa się w następujņcy sposób:

2. Działalnościņ świetlicy środowiskowej kieruje pracownik świetlicy zatrudniony przez Urzņd
Miejski w Strzelcach Krajeńskich.

1) koszty zakupu wyposażenia świetlic ponosi
gmina;

3. Sposób organizacji świetlicy i szczegółowe
zasady jej działania określa regulamin organizacyjny wiejskiej świetlicy środowiskowej, opracowany oddzielnie dla każdej świetlicy przez Urzņd
Miejski w Strzelcach Krajeńskich.

2. Koszt zatrudnienia pracownika świetlicy ponosi Urzņd Miejski w Strzelcach Krajeńskich.

4. Urzņd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
przydziela zakres obowiņzków pracownikowi
świetlicy oraz pełni rolę jego pracodawcy, w myśl
przepisów prawa pracy.
§ 12. 1. Pracownik świetlicy środowiskowej
zobowiņzany jest do prowadzenia ścisłej współpracy z sołtysem i społecznościņ lokalnņ sołectwa,
na terenie którego działa świetlica.
2. Roczny plan pracy świetlicy opracowywany
jest z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa.
3. W zakresie realizowanej działalności pracownik świetlicy prowadzi niezbędnņ dokumentację, która jest nadzorowana przez Urzņd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich.
4. Pracownik świetlicy składa na Zebraniu
Wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności

2) inne wydatki zwiņzane z utrzymaniem działalności świetlicy ponosi sołectwo.

§ 15. Wydatki, o których mowa w § 14 ust. 1
realizowane sņ w ramach budżetu gminy.
§ 16. Obsługę księgowņ wiejskich świetlic środowiskowych, w zakresie, o którym mowa w § 4
ust. 1, § 7 ust. 4 i 5 i § 14 ust. 1 w ramach obsługi
poszczególnych sołectw, prowadzi Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA NR XXV/ 178/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 34 ust. 6, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk
Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu:
-

komunalnych lokali mieszkalnych,

-

lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jeden lokal ( dom jednorodzinny ), jeśli taki dom
jest w całości przedmiotem najmu, najemcom tych lokali bez ograniczenia terminu
w jakim wstņpili w stosunek najmu i niezależnie od formy umowy - umowę najmu
traktuje się na równi z decyzjņ o przydziale.

§ 2. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz
z przynależnymi do nich prawami w tym z udziałem w gruncie na rzecz najemców wyraża się zgodę:
1) na stosowanie przez Wójta Gminy oprocentowania od niespłaconej należności w wysokości stopy redyskonta weksli obowiņzujņcej
w dniu 31 grudnia roku poprzedzajņcego
wpłatę raty ale, nie mniej niż 5% w stosunku
rocznym, przy rozłożeniu ceny sprzedaży na
raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat;

leżności w wysokości stopy redyskonta weksli obowiņzujņcej w dniu 31 grudnia roku
poprzedzajņcego wpłatę raty ale nie mniej niż
6% w stosunku rocznym;
3) wyraża się zgodę na stosowanie przez wójta
gminy oprocentowania w przypadku nie zachowania terminu spłaty danej raty w wysokości 2,0 stopy redyskonta weksli obowiņzujņcej w dniu 31 grudnia roku poprzedzajņcego wpłatę raty ale nie mniej niż 12% w stosunku rocznym.
§ 4. Ustala się stawkę procentowņ pierwszej
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu:
1) przynależnego do sprzedawanego:
a) lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego zawierajņcego jeden samodzielny lokal mieszkalny w wysokości 15% jego ceny,
b) lokalu innego niż mieszkalny 25% jego ceny;
2) pozostałych gruntów 25%.
§ 5. Przy zawieraniu umów dzierżawnych,
najmu, użytkowania na czas dłuższy niż 3 lata, lub
na czas nieoznaczony wyraża się zgodę na odstņpienie od obowiņzku przetargowego trybu zawarcia tych umów pod warunkiem że o dzierżawę,
najem, użytkowanie ubiega się tylko jeden nabywca i gdy oddanie następuje:
1) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia
z nieruchomości na podstawie umowy przez
okres co najmniej 3 lata,

2) na stosowanie przez Wójta Gminy oprocentowania w przypadku nie zachowania terminu spłaty danej raty w wysokości 2,0 (podwójnej stopy) stopy redyskonta weksli
obowiņzujņcej w dniu 31 grudnia roku poprzedzajņcego wpłatę raty ale nie mniej niż
10% w stosunku rocznym;

2) na cele rolniczo-ogrodnicze lub urzņdzenia
ogrodów przydomowych,

3) ustala się, że pierwsza wpłata nie może byń
niższa niż jedna rata roczna wynikajņca z rozłożenia ceny sprzedaży na określonņ ilośń rat.

4) na cele prowadzenia działalności nie zarobkowej w szczególności: charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,

§ 3. Przy sprzedaży nieruchomości innych niż
lokale mieszkalne na najemców w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań i rozłożenia ceny
nieruchomości na raty:
1) ustala się, że pierwsza rata nie może byń niższa jak 20% ceny sprzedaży,
2) wyraża się zgodę na stosowanie przez Wójta
Gminy oprocentowania od niespłaconej na-

3) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiņcej własnośń, lub oddanej
w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem
lub użytkowanie wnioskodawcy,

5) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,
6) na rzecz użyteczności publicznej,
7) na rzecz innej jednostki samorzņdy terytorialnego lub Skarbu Państwa.
§ 6. Zwalnia się z obowiņzku sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, gdy umowa
dzierżawy nieruchomości została zawarta na okres
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nie krótszy jak 10 lat, grunt został zabudowany za
zgodņ wydzierżawiajņcego, na podstawie zezwolenia na budowę a wartośń zabudowy znacznie
przekracza wartośń gruntu.

Poz. 746, 747

po upływie terminu umowy dzierżawy lub najmu,
pod warunkiem wywiņzania się z obowiņzków
wynikajņcych z tej umowy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 7. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urzņdzeń infrastruktury technicznej i innych
celów publicznych, jeżeli będņ one realizowane
przez podmioty dla których sņ celami statutowymi, a dochody w całości przeznaczone sņ na działalnośń statutowņ.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy w Żaganiu Nr XXII/159/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 8. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz
dzierżawcy lub najemcy bņdź ich następców
prawnych w drodze bezprzetargowej nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej,

Przewodniczņcy Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXV/179/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym
Nadleśnictwa Żagań
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomniki przyrody ożywionej na terenie leśnym będņcym w zarzņdzie
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Żagań:

§ 2. W stosunku do ustanowionych pomników
przyrody ożywionej wprowadza się następujņce
zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektów;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) wylewania nieczystości;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych
mogņcych mień wpływ na żywotnośń obiektów chronionych;

-

1 dņb szypułkowy – wiek ok. 160 lat
Nr działki 678 obręb Łozy - nazwa projektowanego pomnika „Daniel”,

-

1 wiņz szypułkowy – wiek ok. 120 lat
Nr działki 423 obręb Dobra n/Kwisņ - nazwa projektowanego pomnika „Sławomir”,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.

1 lipa drobnolistna – wiek ok. 140 lat
Nr działki 676 obręb Łozy - nazwa projektowanego pomnika „Przemysławka”.

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

2. Ustanowiń nadzór nad pomnikami przyrody
ożywionej dla Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Żagań.

Przewodniczņcy Rady
Bolesław Galent

-
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5) umieszczania tablic reklamowych za wyjņtkiem tablic z napisem „pomnik przyrody”.
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UCHWAŁA NR XXV/185/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych
zastępstw dla nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 30 ust. 6, i art. 54 ust. 7 w zwiņzku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żagań, określajņcy wysokośń dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych
zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 2. Regulamin określa w szczególności:
1) wysokośń stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokośń podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadajņcych stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty;
5) wysokośń i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
za ich osiņgnięcia dydaktyczno - wychowaw
cze;
6) wysokośń i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumień
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela;

2) rozporzņdzeniu – należy przez to rozumień Rozporzņdzenie Ministra Edukacji Narodowej
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, z 2006r. Nr 43,
poz. 293 i z 2007r. Nr 56, poz. 372);
3) szkole – należy przez to rozumień szkołę, przedszkole, zespół placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żagań;
4) nauczycielu – należy przez to rozumień również
wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumień dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;
6) klasie – należy przez to rozumień także oddział;
7) grupie – należy przez to rozumień grupę
uczniów, która powstała w wyniku podziału
klasy na grupy na zajęciach określonych
w przepisach o ramowych planach nauczania
oraz zgodnie z tymi przepisami;
8) tygodniowym obowiņzkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumień tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin, o którym mowa
w § 2 ust. 1 rozporzņdzenia;
9) dodatku – należy przez to rozumień kwotę przysługujņcego dodatku zaokrņglonego do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do
0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych
zaokrņgla się do pełnego złotego.
§ 4. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki
wynagrodzenia przysługujņ w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia
niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie
stanowiņ inaczej.
2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według
zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
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Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 5. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniajņce do dodatku określa § 7 rozporzņdzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastņpiło w ciņgu miesiņca;
2) za dany miesiņc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastņpiło od pierwszego dnia miesiņca.
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 6. 1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
w wysokości zgodnej z uchwałņ budżetowņ Gminy
Żagań i wynoszņcy 1% planowanych środków na
wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.
2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien byń zróżnicowany w zależności od
spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 5.
4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia
się:
1) udokumentowane
uczniów;

osiņgnięcia

edukacyjne

2) osiņgnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych
obszarach działań, zwiņzanych z realizowanym
procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiņzywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własnņ edukację,
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobņ oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujņcych opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczņcymi pomoc socjalnņ;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków

Poz. 748
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

8) opieka nad samorzņdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działajņcymi
w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęń
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy z organem sprawujņcym nadzór
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagajņcymi;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększajņcych udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.
5. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 5 i odnoszņcymi się również do stanowiska dyrektora, dodatek różnicuje się w zależności
od spełnienia niżej wymienionych kryteriów,
a w szczególności:
1) skuteczne zarzņdzanie szkołņ zapewniajņce ciņgły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwņ współpracę z organem prowadzņcym
i nadzorujņcym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i zwiņzkami
zawodowymi;
4) osiņgnięcia szkoły w pracy
wychowawczej i opiekuńczej;

dydaktyczno-

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich
i ich rodziców;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
10) promocja szkoły na zewnņtrz.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony nie krótszy niż 3 miesiņce i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny nie może byń niższy
niż 50 zł i wyższy niż 10 %,a dla dyrektora nie wyższy
niż 25%wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
3. Wysokośń dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor, a dla dyrektora wójt gminy.
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Rozdział VI
Dodatki funkcyjne

Poz. 748

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny
zgodnie z tabelņ dodatków funkcyjnych.

WYSOKOŚĆ DODATKÓW FUNKCYJNYCH
DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH
Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1) szkoły podstawowe, gimnazja, zespół placówek
oświatowych:
a) dyrektor placówki liczņcej do 7 oddziałów,
b) dyrektor placówki liczņcej od 8 do 16 oddziałów,
c) dyrektor placówki liczņcej od 17 do 24 oddziałów,
d) wicedyrektor placówki;
2. W przypadku pełnienia stanowiska dyrektora
w zespole placówek, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę łņcznņ liczbę oddziałów ze wszystkich placówek wchodzņcych
w skład zespołu.
3. W przypadku pełnienia stanowiska dyrektora
w szkole, wysokośń dodatku, o którym mowa
w ust. 1, ustala się odpowiednio do liczby oddziałów.
§ 9. 1. Nauczycielowi w szkole podstawowej lub
gimnazjum, któremu powierzono wychowawstwo
klasy, przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:
a) do 10 uczniów – 60 zł miesięcznie,
b) od 11 do 15 uczniów – 70 zł miesięcznie,
d) powyżej 20 uczniów – 80 zł miesięcznie,
2. Nauczycielowi w oddziale przedszkolnym
przy szkole podstawowej, któremu powierzono wychowawstwo oddziału, przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:
a) do 10 uczniów – 60 zł miesięcznie,
b) od 11 do 15 uczniów – 70 zł miesięcznie,
c) od 16 do 20 uczniów – 75 zł miesięcznie,
d) powyżej 20 uczniów – 80 zł miesięcznie,
§ 10. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 60 złotych za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
§ 11. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po
miesiņcu, w którym nastņpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to
nastņpiło pierwszego dnia miesiņca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiņzków zwiņzanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiņzków nastņpiło pierwszego dnia miesiņca – od tego dnia.

od 500 do 850
od 600 do 900
od 1000 do 1200
od 700 do 900

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po trzech miesiņcach nieobecności dyrektora
z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
§ 12. 1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych
lub uciņżliwych warunkach określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty
Nauczyciela.
2. Wysokośń dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności lub uciņżliwości realizowanych prac lub zajęń;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
§ 13. Nauczycielom przysługujņ miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:
1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzņcych zajęcia w klasach łņczonych przysługuje
dodatek w wysokości 5,00 zł za każdņ przepracowanņ w tych klasach godzinę nauczania;
2) nauczycielom szkół, którzy prowadzņ nauczanie
indywidualne uczniów zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek
w wysokości 5,00 zł za każdņ przepracowanņ
w tych klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania.
§ 14. 1. Za pracę w warunkach uciņżliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęń
wymienionych w § 13 i prowadzonych z dzieńmi
i młodzieżņ, których stan zdrowia z powodu stanów
chorobowych, o których mowa w § 2 rozporzņdzenia
ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 lutego
2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17,
poz. 162), uzasadnia koniecznośń sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych
zajęń z dzieńmi i młodzieżņ powyżej 16 roku życia,
u których wystņpiło naruszenie sprawności organi
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zmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 Rozporzņdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki
społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).
2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach
określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne
warunki pracy, zwiększony o 5 zł za każdņ przepracowanņ godzinę nauczania z tym uczniem.
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 15. 1. Wynagrodzenie za jednņ godzinę ponadwymiarowņ i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzielņc przyznanņ
nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania,
łņcznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez
miesięcznņ liczbę godzin tygodniowego obowiņzkowego wymiaru zajęń, ustalonego dla rodzaju zajęń
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujņcych tygodniowy
obowiņzkowy wymiar zajęń na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się, dzielņc przyznanņ
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego,
łņcznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w tych warunkach, przez miesięcznņ liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęń.
3. Miesięcznņ liczbę godzin obowiņzkowego lub
realizowanego wymiaru zajęń nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożņc tygodniowy
obowiņzkowy lub realizowany wymiar zajęń przez
4,16 z zaokrņgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęń do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełnņ godzinę.
§ 16. 1. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 15, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
2. Przypadki wypłacania wynagrodzenia za godziny, o których mowa w § 15, pomimo ich faktycznego niezrealizowania, określajņ odrębne przepisy.
§ 17. 1. Sposób podziału środków oraz kryteria
i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiņgnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa odrębna uchwała.
2. Wysokośń nagród ustalajņ:
1) dla nauczycieli – dyrektor ze środków pozostajņcych w dyspozycji tego organu;
2) dla nauczycieli i dyrektorów – wójt ze środków
pozostajņcych w dyspozycji tego organu.

Poz. 748

3. Nagrody wypłacane sņ w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogņ byń również wypłacane
w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu
lub święta szkoły lub w innych dniach – w szczególnie uzasadnionych przypadkach. w przypadku gdy
ten dzień jest dniem wolnym od pracy, nagroda
wypłacana jest w dniu poprzedzajņcym ten dzień.
Rozdział VIII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 18. 1. Nauczycielowi o którym mowa w art. 54
ust. 3 ustawy – Karty Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiņc
w wysokości:
1) dla 1 osoby – 47 zł;
2) dla 2 osób –57 zł;
3) dla 3 osób – 67 zł;
4) dla 4 i więcej osób – 77 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujņcych:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostajņcych na jego wyłņcznym utrzymaniu;
3) pozostajņce 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) pozostajņce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujņce dzieci
będņce studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadajņce własnego źródła dochodów.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będņcemu także nauczycielem, zamieszkujņcemu z nim
stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie wskazujņ pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 19. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
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1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z 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.
§ 20. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub
na wspólny wniosek nauczycieli będņcymi współmałżonkami.
2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
Rozdział XI
Przepisy końcowe

Poz. 748, 749

kach, dla których organem prowadzņcym jest gmina
Żagań, zachowuje wymóg średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela.
§ 22. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze
zwiņzkami zawodowymi zrzeszajņcymi nauczycieli
w trybie art.30 ust.6a Karta Nauczyciela.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 24. Traci moc uchwała Nr XXII/161/08 Rady
Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie
regulaminu określajņcego wysokośń dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także
wysokośń, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocņ od 1 stycznia
2009r.

§ 21. Określone w niniejszym regulaminie zasady przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placów-

Przewodniczņcy Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXV/186/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr X/67/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminie płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 18a i 19 ust. 1 lit. f i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale
Nr X/67/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty
od posiadanych psów, terminie płatności oraz
sposobu jej poboru poprzez zmianę treści § 3
pkt 2 ppkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Sołectwo Bukowina Bobrzańska - Adam Górniak zam. Bukowina Bobrzańska 50”

i ppkt 12, który otrzymuje brzmienie:
„12. Sołectwo Stary Żagań - Felicja Kanfonik zam.
Stary Żagań 37”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXV/187/08
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/148/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz
z 2007r. Nr 109, poz. 747) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826,
z 2005r., Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 66, poz. 470
i Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225,

poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 105, poz. 721 i Nr 120,
poz. 818) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale
Nr XIX/148/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso poprzez
zmianę treści § 3 pkt. 2 ppkt. 2, który otrzymuje
brzmienie:
„2. Sołectwo Bukowina Bobrzańska – Adam Górniak
zam. Bukowina Bobrzańska 50”
i ppkt.12, który otrzymuje brzmienie:
„12. Sołectwo Stary Żagań – Felicja Kanfonik zam.
Stary Żagań 37”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009r.
Przewodniczņcy Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXX/195/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porzņdku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
ze zm. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbioru nie segregowanych odpadów

komunalnych gromadzonych:
1) w pojemnikach 80l, 120l,240l - 85,00zł/m3;
2) w pojemnikach 1100l - 70,00zł/m3.
§ 2. Ustala się górnņ stawkę opłat ponoszonņ
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na kwotę
15,00zł/m3.
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§ 3. 1. Górne stawki opłat, o których mowa
w § 1 i § 2 powiększa się o należny podatek od
towarów i usług.

Poz. 751, 752
2) odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań
metalowych;
3) odpadów szklanych;

2. Górne stawki opłat ustalone w § 1 nie
obejmujņ kosztu udostępnienia pojemników.

4) pozostałych odpadów.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/326/06 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2006r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 4. 1. Za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych określonych w § 1 w sposób selektywny stosuje się następujņce stawki opłat:
1) w pojemnikach 80l, 120l,240l - 76,50zł/m3;
2) w pojemnikach 1100l - 63,00zł/m3.

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

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów
w sposób zapewniajņcy odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:

Przewodniczņcy Rady
Stanisław Ziemecki

1) odpadów papierowych i kartonowych;
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UCHWAŁA NR XXX/197/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników
wynagrodzenia oraz innych świadczeń
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3, art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.1) oraz § 5 i 6 rozporzņdzenia 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 wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.2) uchwala się na rok 2009
Regulamin określający wysokość dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania dodatku za warunki pracy
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin określa:
1) wysokośń i warunki przyznawania dodatków
za wysługę lat;
2) wysokośń stawek dodatku motywacyjnego
i funkcyjnego;
3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodze-

nia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokośń dodatku mieszkaniowego oraz
główne zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz;
5) dodatki za warunki pracy i inne świadczenia
wynikajņce ze stosunku pracy nauczyciela.
§ 2. Ilekroń w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole prowadzone przez Gminę Międzyrzecz;
2) pracodawcy - rozumie się przez to szkołę;
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach;
4) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora
szkoły.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat.
§ 3. Ustala się wysokośń i warunki i przyznawania dodatków za wysługę lat.
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach
miesięcznych poczynajņc od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekraczań
20% wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokośń tego dodatku określa:

c)

opiekowanie się organizacjami uczniowskimi działajņcymi w szkole,

1) dyrektorowi szkoły - Burmistrz Międzyrzecza;

d)

prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnņtrz-szkolnego doskonalenia zawodowego,

e)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2) nauczycielowi - dyrektor szkoły.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny i funkcyjny
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. W szkołach tworzy się dla wszystkich
nauczycieli zakładowy odpis na dodatki motywacyjne, stanowiņcy 7% sumy rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiņgnięń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a)

uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiņgnięń dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,

b)

umiejętne rozwiņzywani problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,

c)

rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz potrzebujņcych szczególnej opieki;

2) dobra jakośń świadczonej pracy, a w szczególności:
a)

systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiņzków,

b)

podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)

dbałośń o estetykę pomieszczeń, sprawnośń pomocy dydaktycznych i innych
urzņdzeń szkolnych,

e)

prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)

rzetelne i terminowe wywiņzywanie się
z poleceń służbowych,

g)

przestrzeganie dyscypliny pracy;

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie
może byń wyższy niż 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy
niż jeden rok szkolny.
5. Wysokośń do aktu motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres, na jaki został przyznany ustala dyrektor.
6. Wysokośń dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz okres, na jaki został przyznany ustala
Burmistrz Międzyrzecza.
7. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole co najmniej 4 miesięcy.
Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
- dla dyrektorów szkół:
a)

Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa
Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.600zł,

b)

Gimnazjum Nr 2 – 1.500zł,

c)

Zespół Edukacyjny z Oddziałem Zamiejscowym -1.300zł,

d)

Przedszkole Nr 4 z Filiņ – 1.100zł,

e)

Szkoła Podstawowa w Bukowcu, Szkoła
Podstawowa w Kaławie, Przedszkole Nr 1,
Przedszkole Nr 6 – 1.000zł.

2. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów ustala dyrektor w wysokości nie wyższej
niż 60% dodatku funkcyjnego dyrektora w danej
szkole.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

3) posiadanie wyróżniajņcej lub dobrej oceny
pracy;

1) opiekuna stażu - w wysokości 65zł, maksymalnie za 3 osoby;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęń,
o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

2) wychowawcy klasy lub grupy - w wysokości:

a)
b)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
udział w komisjach konkursach i innych,

a)

szkoły podstawowej - 120zł,

b)

nauczyciel gimnazjum - 150zł,

c)

przedszkola - 90zł.
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Rozdział 4
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw
§ 6. Godziny ponadwymiarowe.
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jednņ godzinę ponadwymiarowņ ustala się dzielņc sumę stawki przysługujņcego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięcznņ liczbę godzin, obowiņzkowego wymiaru
zajęń, ustalonego dla rodzaju zajęń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
3. Miesięcznņ liczbę obowiņzkowego wymiaru
zajęń nauczyciela ustala się mnożņc tygodniowy
obowiņzkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrņgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęń od 0,5 godziny liczy się z pełnņ godzinę.
§ 7. Godziny doraźnych zastępstw.

Poz. 752

§ 9. Ustala się wysokośń podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli posiadajņcych stopień awansu
zawodowego nauczyciela stażysty na 106% stawek określonych w załņczniku do Rozporzņdzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Rozdział 6
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 10. Nauczycielowi zatrudnionemu, w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin, w szkołach w miejscowościach do 5000 mieszkańców, posiadajņcemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
1. Wysokośń dodatku, w zależności od liczby
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 70zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 85zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 110zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 130zł

1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw powierzonych nauczycielowi zgodnie
z jego kwalifikacjami stosuje się odpowiednio § 6.

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.

2. Do członków rodziny, o których mowa
w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie zamieszkujņcych: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostajņcych na jego wyłņcznym utrzymaniu.

Rozdział 5

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będņcemu także nauczycielem przysługuje tylko
jeden dodatek, w wysokości określonej w ust. 1.
Małżonkowie wspólnie określajņ pracodawcę,
który będzie wypłacał ten dodatek.

Dodatki za warunki pracy i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
§ 8. Nauczycielom wykonujņcym pracę w warunkach trudnych, uciņżliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
1. Wysokośń dodatku za warunki pracy, za
każdņ efektywnie przepracowanņ godzinę, wynosi:
1) za pracę w warunkach trudnych - 40%;
2) za pracę w warunkach uciņżliwych - 5%
stawki godzinowej nauczyciela.
2. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków
za warunki pracy, nauczycielowi przysługuje jeden, korzystniejszy dodatek.
3. Dodatek dla nauczyciela ustala dyrektor
szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Międzyrzecza.

4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3,
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Międzyrzecza.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez
niego lokalu mieszkalnego.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 11. Projekt regulaminu został uzgodniony za
zwiņzkami zawodowymi zrzeszajņcymi nauczycieli
Gminy Międzyrzecz.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/129/08 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2008r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 35, poz. 735).
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§ 13. Zmiany w regulaminie następujņ w trybie dla jego ustalenia. Niniejsza uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia
2009r.

Poz. 752, 753

____________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1321;
z 2008r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1
2
Zmiany wymienionego rozporzņdzenia zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372 oraz
z 2008r. Nr 42, poz. 257.

Przewodniczņcy Rady
Stanisław Ziemecki

75 2
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UCHWAŁA NR XXX/198/09
RADY MIEJSKIEJ WMIĘDZYRZECZU
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219
z późn. zm.1)) i w oparciu o art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 190, poz. 13602), na wniosek Burmistrza Międzyrzecza uchwala się, co następuje:

strzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz po 1 egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu
w Gorzowie Wlkp.

§ 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzņdzonych na dzień 7 czerwca 2009r.:
1) tworzy się obwody głosowania w Szpitalu SP
ZOZ w Międzyrzeczu i Areszcie Śledczym
w Międzyrzeczu;
2) numery i granice obwodów oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych określa załņcznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczņcy Rady
Stanisław Ziemecki
_________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

Załącznik
do uchwały Nr XXX/198/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 31 marca 2009r.
Nr obwodu
17
18

75 3

Granice obwodu
teren Szpitala SP ZOZ w Międzyrzeczu
ul. Konstytucji 3 Maja 35
teren Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu
ul. Młyńska 21

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Szpital SP ZOZ w Międzyrzeczu
ul. Konstytucji 3 Maja 35
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
ul. Młyńska 21
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UCHWAŁA NR XXII/2/09
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych , dla których organem
prowadzącym jest Powiat Żagański
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
po uzgodnieniu ze zwiņzkami zawodowymi
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa w szczególności:
1) wysokośń stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe zasady ich przyznawania;
2) szczegółowe zasady przyznawania dodatku
za wysługę lat;
3) szczegółowe zasady obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokośń i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach jest mowa
bez bliższego określenia o:
1) jednostce - należy przez to rozumień szkołę,
zespół szkół, placówkę oświatowo - wychowawczņ, dla której organem prowadzņcym
jest Powiat Żagański;
2) nauczycielu - należy przez to rozumień nauczyciela danej szkoły/placówki, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,
zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez
to rozumień dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
4) klasie - należy przez to rozumień także grupę,
oddział; zespół uczniów;
5) tygodniowym obowiņzkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumień tygodniowy
obowiņzkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 Karty Nauczyciela;
6) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumień
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.).

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat.
2. Dodatek przysługuje:
1) poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po miesiņcu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastņpiło w ciņgu miesiņca;
2) za dany miesiņc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastņpiło od
pierwszego dnia miesiņca.
3. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. W każdej szkole tworzy się fundusz
przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 4,2% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli,
z czego 35% przeznacza się na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, a 65% dla nauczycieli.
2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania
w szkole, co najmniej 6 miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien byń zróżnicowany w zależności od
spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości
uwzględnia się, w szczególności:
1) udokumentowane
uczniów;

osiņgnięcia

edukacyjne

2) osiņgnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, zwiņzanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
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3) skuteczne rozwiņzywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie
postaw odpowiedzialności za własnņ edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy
nad sobņ oraz właściwych postaw moralnych
i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujņcych opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej
współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczņcymi pomoc socjalnņ;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) opieka nad samorzņdem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działajņcymi w szkole;

Poz. 754

przyznaje się procentowo, w przedziale od 5% do
15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy
niż 12 miesięcy.
3. Wysokośń dodatku motywacyjnego oraz
okres jego przyznania dla nauczycieli ustala dyrektor.
4. Wysokośń dodatku motywacyjnego oraz
okres jego przyznawania dla dyrektorów ustala
starosta po zasięgnięciu opinii zarzņdu powiatu.
Minimalna wysokośń dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów wynosi 5% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 4
Dodatki funkcyjne

ucznia

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze lub funkcyjne przysługuje
dodatek funkcyjny zgodnie z tabelņ dodatków
funkcyjnych stanowiņcņ załņcznik Nr 1 do uchwały.

10) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi
lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

2. Przy przyznawaniu dodatków funkcyjnych
dla dyrektorów jednostek organizacyjnych pod
uwagę brane sņ następujņce kryteria:

8) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęń pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) skuteczne kierowanie rozwojem
szczególnie uzdolnionego;

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy
z organem sprawujņcym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagajņcymi;

1) liczba oddziałów;

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększajņcych udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.

5) prowadzenie internatu;

5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 4 dodatek różnicuje się w zależności
od spełnienia niżej wymienionych kryteriów,
a w szczególności:
1) skuteczne zarzņdzanie szkołņ, zapewniajņce
ciņgły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwņ współpracę z organem prowadzņcym i nadzorujņcym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i zwiņzkami
zawodowymi;
4) osiņgnięcia szkoły w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
9) promocja szkoły na zewnņtrz.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

2) wieloprofilowośń szkoły;
3) dwuzmianowośń;
4) baza lokalowa szkoły;

6) prowadzenie warsztatów szkolnych;
7) prowadzenie innej działalności (m. in. pracownie zajęń praktycznych, laboratoria);
8) prowadzenie klas dla dorosłych;
9) złożonośń zadań szkoły.
3. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla dyrektora jednostki ustala starosta, a dla nauczyciela,
w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmujņcego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po
miesiņcu, w którym nastņpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastņpiło pierwszego dnia miesiņca - od
tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od
pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
obowiņzków zwiņzanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji,
a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiņzków nastņpiło pierwszego dnia miesiņca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej
dla dyrektora przysługuje również wicedyrekto-
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rowi od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po trzech miesiņcach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 11. 1. Dodatki za warunki pracy wypłaca się
proporcjonalnie do zrealizowanego przez nauczycieli obowiņzujņcego pensum w warunkach trudnych lub uciņżliwych.

Rozdział 5

2. Dyrektor szkoły (placówki) potwierdza przepracowanie godzin w trudnych i uciņżliwych warunkach pracy.

Dodatki za warunki pracy
§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciņżliwych dla zdrowia warunkach.

§ 12. 1. Dodatek, o którym mowa w § 10 i 11
przyznaje dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora starosta.

2. Wysokośń dodatku, o którym mowa w ust. 1
uzależniona jest od:

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którņ
dodatek jest zwiņzany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługujņ wynagrodzenia
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego,
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

1) stopnia trudności oraz uciņżliwości dla zdrowia realizowanych zadań;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
§ 9. Ustala się następujņce wielkości dodatków za trudne warunki pracy:
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu
w szkołach specjalnych - w wysokości od
12% do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
2) prowadzenie zajęń dydaktycznych w szkołach
(oddziałach) przysposabiajņcych do pracy w wysokości od 15% do 20% wynagrodzenia
zasadniczego;
3) prowadzenie zajęń rewalidacyjno - wychowawczych z dzieńmi i młodzieżņ upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości od 15% do 25% wynagrodzenia zasadniczego;
4) prowadzenie zajęń dydaktycznych i wychowawczych, w specjalnych szkołach (oddziałach) oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości od 15% do
20% wynagrodzenia zasadniczego;
5) prowadzenie zajęń wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych (w tym w internatach) - w wysokości od 14% do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
6) prowadzenie zajęń grupowych i indywidualnych wynikajņcych z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżņ i dzieńmi niepełnosprawnymi
upośledzonymi
umysłowo
w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami
lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych - w wysokości 7,5%
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 10. Nauczycielom za pracę w warunkach
uciņżliwych przysługuje dodatek w wysokości
ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne
warunki pracy, zwiększony do 10% ich wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciņżliwych dla zdrowia cały obowiņzujņcy go
wymiar zajęń. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych
lub uciņżliwych dla zdrowia warunkach tylko częśń
obowiņzujņcego wymiaru zajęń lub, jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęń.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 13. 1. Wynagrodzenie za jednņ godzinę ponadwymiarowņ i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzielņc przyznanņ nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łņcznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych lub uciņżliwych dla zdrowia) przez miesięcznņ liczbę godzin tygodniowego obowiņzkowego wymiaru zajęń, ustalonego dla rodzaju zajęń
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujņcych tygodniowy
obowiņzkowy wymiar zajęń na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzielņc
przyznanņ nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego, łņcznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez miesięcznņ liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęń.
3. Miesięcznņ liczbę godzin obowiņzkowego
lub realizowanego wymiaru zajęń nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożņc tygodniowy obowiņzkowy lub realizowany wymiar
zajęń przez 4,16 z zaokrņgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęń do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełnņ godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
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rowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęń z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęń w środku tygodnia, za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadajņ dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynajņ się lub kończņ w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiņzkowy
wymiar zajęń określony wart. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 115 tego wymiaru lub 1/4, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin. ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
może byń jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielowi zajmujņcemu stanowisko
kierownicze za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych w tygodniach, w których
przypadajņ dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy,
przyjmuje się jego obowiņzkowy tygodniowy
wymiar zajęń po uwzględnieniu przysługujņcej
zniżki pomniejszony o 1/n tego wymiaru, gdzie
n stanowi liczbę dni w tygodniu w jakich ten nauczyciel realizuje swoje godziny przydzielone
w arkuszu organizacyjnym, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy.
7. Liczba godzin ponadwymiarowych, ustalona na podstawie pkt 5 i 6 nie może byń większa
niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym.
8. Nauczycielowi zajmujņcemu kierownicze
stanowisko, sprawujņcemu nadzór nad przebiegiem zajęń dydaktyczno - wychowawczych w dniu
wolnym od pracy, nie przysługuje z tego tytułu
dodatkowe wynagrodzenie.
§ 14. Wynagrodzenie za godziny, o których
mowa w § 13, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
§ 15. Nauczycielom realizujņcym dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie, ustalone w wysokości jak za godziny
ponadwymiarowe.
Rozdział 7
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 16. 1. Nauczycielowi, o którym mowa
w art. 54 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest
uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela
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uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co
miesiņc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty;
2) dla 2 osób - 8% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty;
3) dla 3 osób - 9% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty;
4) dla 4 i więcej osób - 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujņcych:
1)

małżonka;

2) rodziców nauczyciela pozostajņcych na jego
wyłņcznym utrzymaniu;
3) pozostajņce na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostajņce na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujņce
dzieci będņce studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadajņce własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujņcy dodatek jest obowiņzany niezwłocznie powiadomiń dyrektora, a dyrektor - starostę. W przypadku niepowiadomienia
o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie
pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega
zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będņcemu także nauczycielem, zamieszkujņcemu
z nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
małżonkowie wspólnie wskazujņ pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
§ 17. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
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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;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 18. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela/dyrektora
lub na wspólny wniosek nauczycieli będņcych
współmałżonkami.
2. Wysokośń dodatku dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora - starosta.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 19. 1. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobowiņzani sņ do kształtowania wynagrodzeń nauczycieli w sposób umożliwiajņcy zachowanie średniego wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, o których mowa wart. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniajņc przewidywanņ strukturę
zatrudnienia w danym roku, przyjmuje się osoby
zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze pra-
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cy.
3. Liczba osób przyjętych do obliczeń jest sumņ liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikajņcych z zatrudnienia
osób w niepełnym wymiarze godzin. Poszczególne składniki wynagrodzenia przysługujņ w części
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile
postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowiņ inaczej.
§ 20. Treśń regulaminu jest poddawana corocznej analizie merytorycznej.
§ 21. Traci moc uchwała Nr XXI/10/08 Rady
Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu określajņcego
wysokośń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009r. dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla
których organem prowadzņcym jest Powiat Żagański.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi Powiatu Żagańskiego.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Bronisław Martynowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/2/09
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 31 marca2009r.
Wysokość dodatków funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych

Lp.

Jednostka oświatowa - Sprawowana funkcja

1.

Szkoły wszystkich typów
a) dyrektor szkoły:
b) wicedyrektor szkoły
c) kierownik warsztatu szkolnego
d) kierownik szkolenia praktycznego
e) kierownik kształcenia zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
a) dyrektor ośrodka
b) wicedyrektor ośrodka szkolno wychowawczego
c) kierownik internatu przy specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dyrektor
Internaty - Szkolne schroniska
a) kierownik internatu
b) kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego
Szkoły - Placówki
a) wychowawca klasy
b) opiekun stażu
c) doradca metodyczny

2.

3.
4.

5.

75 4

Miesięcznie w stosunku
do wynagrodzenia zasadniczego
od 40 do 70%
do 35%
do 30%
do 30%
do 30%
od 40 do 65%
do 40%
do 35%
do 40%
do 25%
do 25%
105zł - 110zł
50zł - 70zł
60zł
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UCHWAŁA NR XXXIV/197/09
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmiany statutu Powiatu Żarskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 2 ust. 4, art. 40
ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzņdzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592; zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) uchwala się co następuje:

swoje oświadczenia woli w formie:
a) apelu - wezwania, odwołania się do kogoś,
b) odezwy - wezwania obywateli do działania w jakimś celu,
c) protestu - energicznego, zdecydowanego sprzeciwu, wystņpienia, przeciwstawienia się czemuś, co uważa za niesłuszne, niewłaściwe,

§ 1. W statucie Powiatu Żarskiego stanowiņcego załņcznik do uchwały Nr V/21/99 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 9 lutego 1999r. w sprawie
uchwalenia statutu Powiatu Żarskiego wprowadza
się następujņce zmiany:

d) opinii - wyrażenie swojego zdania,
przekonania, sņdu, poglņdu na jakņś
sprawę,
e) deklaracji - publicznego zobowiņzania
się do współpracy, pomocy, poparcia,

1) w § 9:
a)

„3) powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty skarbnika powiatu",
a)

pkt 8 ppkt a otrzymuje nowe brzmienie:
„a) zasad nabywania, zbywania i obciņżania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowiņ
inaczej. Do czasu określenia przez radę
ww. zasad udzielanie zgody zarzņdowi
powiatu na zawarcie kolejnej umowy
najmu lub dzierżawy tej samej nieruchomości na kolejny czas oznaczony do
trzech lat”;

2) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Nieudzielenie zarzņdowi absolutorium
wynika z negatywnej oceny wykonania budżetu”;
3) w § 14 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie następuje
w formie doręczenia przez pocztę Iistu zwykłego lub pocztņ elektronicznņ i winno zawierań:
a) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
b) porzņdek obrad”;
4) w § 15:
a)

f) stanowiska, oświadczenia - kategoryczne stwierdzenie z przekonaniem, podanie
do wiadomości przemyślanych sņdów”,

pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie:

ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Rada powiatu może także wyrażań

b)

dodaje się ust 3 w brzmieniu:
„3. Rada powiatu przyjmuje do wiadomości sprawozdania i informacje jednostek
organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji
i straży, chyba, że przepisy odrębne nakazujņ podjęcie uchwały”;

5) w § 17 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostań
podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń rady oraz
umieszczenie na stronie biuletynu informacji
publicznej powiatu”;
6) w § 18 w ust. 7 dodaje się pkt b 1 w brzmieniu:
„b1) informacje przewodniczņcych o pracy
komisji rady w okresie między sesjami”;
7) w § 19 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana
ustnie na sesji lub pisemnie w terminie
30 dni od dnia jej złożenia”;
8) w § 23 dodaje się pkt j w brzmieniu:
„j) wprowadzenia
imiennego”;

jawnego

głosowania
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9) w § 25 w ust. 1:
a)

pkt a otrzymuje brzmienie:
„a) co najmniej 3 radnych”,

b)

skreśla się pkt b,

c)

dodaje się pkt f w brzmieniu:

„f) mieszkańcy powiatu w liczbie 1000 osób,
majņcy prawo wybierania rady powiatu”,
d)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioskodawca przedstawia przewodniczņcemu rady projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem co najmniej na 14 dni
przed terminem sesji”,

e)

ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Przewodniczņcy rady przekazuje zgłoszone projekty uchwał właściwym komisjom i zarzņdowi powiatu do zaopiniowania. Procedura opiniowania winna byń zakończona najpóźniej przed otwarciem obrad sesji”,

f)

dodaje się ust. 4 i 5, 6, 7 w brzmieniu:
„4. Projekt uchwały skierowany z inicjatywy mieszkańców winien zawierań:
a) wniosek skierowany do przewodniczņcego rady o przyjęcie uchwały wraz z uzasadnieniem projektu uchwały, wskazanie
osoby upoważnionej do kontaktu, reprezentujņcej wszystkich wnioskujņcych,
b) listy mieszkańców powiatu popierajņcych inicjatywę uchwałodawczņ, listy
mieszkańców winny zawierań w nagłówku
jednoznacznie określony tytuł, następnie
imię nazwisko, adres, Nr PESEL i własnoręczny podpis mieszkańca powiatu.
5. Przewodniczņcy rady po otrzymaniu
projektu z załņcznikami spełniajņcymi
wymagania formalne poddaje projekt weryfikacji prawnej, następnie kieruje projekt
do właściwych komisji i zarzņdu powiatu
w celu zaopiniowania.
6. Wniosek uchwałodawczy nie spełniajņcy wymogów formalnoprawnych, nie jest
rozpatrywany o czym powiadamia się
przedstawiciela wnioskodawców w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Projekt uchwały złożony z inicjatywy
mieszkańców powiatu, spełniajņcy wymagania formalnoprawne winien byń
rozpatrzony przez radę najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia jego zgłoszenia”;

Poz. 755

1 ustawowego składu rady przy głosowaniu
uchwał o szczególnym znaczeniu dla działalności powiatu, miedzy innymi takich jak:
a) uchwalenie budżetu powiatu,
b) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium zarzņdowi,
c) nabycie i zbycie majņtku powiatu,
d) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych powiatu,
e) zaciņganie przez powiat zobowiņzań finansowych.
6. Głosowanie imienne odbywa się przez
powstanie radnych kolejno wyczytywanych
w porzņdku alfabetycznym i wypowiedzenie
przez nich słów „za”, „przeciw" albo
„wstrzymuje się”. W protokole sesji zaznacza
się głosy oddawane przez poszczególnych
radnych”.
11) w § 34 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„6. Z przebiegu obrad redy dokonuje się zapisu dźwiękowego stanowiņcego podstawę
do sporzņdzenia protokołu, który po jego
przyjęciu na następnej sesji redy, stanowi jej
jedyny urzędowy zapis”;
12) w § 36 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Rada powiatu upoważnia komisję rewizyjnņ do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego, w sprawach należņcych
do kompetencji rady oraz do przygotowania
propozycji odpowiedzi na skargę”;
13) w § 46 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. O posiedzeniach komisji jej członkowie
zawiadamiani sņ w formie doręczeń listu
zwykłego lub pocztņ elektronicznņ”;
14) w § 51:
a)

„1. Utworzenie klubu radnych należy
zgłosiń przewodniczņcemu redy powiatu
w ciņgu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego przedkładajņc jednocześnie regulamin klubu”,
b)

skreśla się ust. 5;

15) w § 53 skreśla się ust. 2;
16) w § 65d:
a)

ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Dokumenty objęte wnioskiem udostępnia się bez zbędnej zwłoki nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku",

10) w § 31 dodaje się ust. 5, 6 w brzmieniu:
„5. Głosowanie imienne jako formę glosowania jawnego wprowadza przewodniczņcy
rady po przyjęciu przez radę wniosku

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

b)

skreśla się ust. 4,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.Do rozpatrzenia wniosku o udostęp-
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nienie dokumentów z działalności organów powiatu właściwy jest starosta”,
d)

„6. Jednostki organizacyjne powiatu sņ powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.)”;

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Starosta wyznacza osobę odpowiedzialnņ za udostępnienie oraz czas i miejsce udostępnienia dokumentów”,

e)

Poz. 755, 756

18) w § 67 w ust.1 skreśla się pkt d.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi Powiatu Żarskiego.

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Odmowa udzielenia informacji lub
dostępu do dokumentów następuje
w formie przewidzianej w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)”;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Irena Marciniak

17) w § 66 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

75 5
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UCHWAŁA NR XXXIV/198/09
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom
i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, w zwiņzku
z art. 91d ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin określa:
1) wysokośń stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
§ 2. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych szkół, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski, nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora lub
wicedyrektora zwanymi w dalszej treści regulaminu nauczycielami.
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będņcych nauczycielami.

Rozdział 2
Dodatki do wynagrodzenia
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczyciel ma prawo do dodatku za
wysługę lat.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego
następujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki
dodatku, jeżeli nabycie nastņpiło w ciņgu miesiņca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany
miesiņc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastņpiło od pierwszego dnia
miesiņca.
4. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopu dla poratowania zdrowia lub sprawowania opieki nad
dzieckiem albo chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Nauczyciel ma prawo do dodatku motywacyjnego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Podstawę obliczenia dodatku stanowi wy-
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nagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub placówki zabezpiecza dyrektor szkoły lub placówki i tworzy się wg zasady:
etat kalkulacyjny razy 1,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danym roku kalendarzowym.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, zostajņ
przez zarzņd powiatu powiększone o środki na
dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub
placówki.
5. Dodatek motywacyjny nie stanowi zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

Poz. 756
g)

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęń
edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, a w szczególności:
a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i międzyszkolnych,

b)

opieka nad samorzņdem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działajņcymi
na terenie szkoły,

c)

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

d)

aktywny udział w realizacji innych zadań
statutowych szkoły.

1) uzyskiwanie szczególnych osiņgnięń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a)

b)

c)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiņgnięń dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacyjnymi lub promocji,
efektami egzaminów (w tym egzaminów
zewnętrznych) i sprawdzianów, sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach,
umiejętne rozwiņzywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujņcych
szczególnej opieki;

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

systematyczne i efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiņzków,

b)

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,

c)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)

dbałośń o estetykę i sprawnośń powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urzņdzeń szkolnych,

e)

prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)

rzetelne i terminowe wywiņzywanie się
z poleceń służbowych i powierzonych
obowiņzków,

udział w komisjach egzaminacyjnych,
przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów, sprawdzanie próbnych prac maturalnych, ocena prac konkursowych;

7. Dodatek motywacyjny nauczyciela łņcznie
za warunki wymienione w § 4 ust. 6 wynosi minimalnie kwotę 100zł i nie może przekroczyń
15% jego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiņce i nie dłuższy
niż jeden rok szkolny.
9. Dyrektorowi szkoły i placówki dodatek motywacyjny przyznaje zarzņd powiatu.
Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przyznawany jest dyrektorom, wicedyrektorom oraz osobom zajmujņcym stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych oraz w placówkach
opiekuńczo
- wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Żarski.
1) liczba oddziałów;
2) wieloprofilowośń szkoły;
3) dwuzmianowośń;
4) baza lokalowa szkoły;
5) prowadzenie internatu;
6) prowadzenie warsztatów szkolnych;
7) prowadzenie innej działalności (pracownie
zajęń praktycznych, stacje diagnostyczne, laboratoria);
8) prowadzenie klas dla dorosłych;
9) złożonośń zadań szkoły;
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Kryteria do spełnienia
Szkoła liczy minimum 20 oddziałów i spełnia jednocześnie 4 pozostałe kryteria
Szkoła liczy minimum 18 oddziałów i spełnia jednocześnie 2 pozostałe kryteria
Szkoła liczy minimum 14 oddziałów i spełnia jednocześnie jedno z pozostałych kryteriów

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i
placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Żarskiego (nazwa jednostki)
Zespół Szkół Specjalnych
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Specjalny Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Młodzieżowy Dom Kultury

3. Wysokośń dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala zarzņd powiatu.
4. Wysokośń dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów i osób zajmujņcych inne stanowiska
kierownicze ustala dyrektor placówki.
5. Podstawę ustalenia dodatku funkcyjnego
dla wicedyrektora stanowi kwota dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły lub placówki. Kwota
dodatku funkcyjnego wicedyrektora powinna zawierań się w granicach 50% - 85% kwoty dodatku
funkcyjnego dyrektora tej szkoły lub placówki.
6. Kwota dodatku funkcyjnego przyznana osobie, której powierzono inne stanowiska kierownicze w szkole powinna zawierań się w granicach
25% - 55% kwoty dodatku funkcyjnego dyrektora
szkoły lub placówki.
7. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonania zadań:
a)

Poz. 756

opiekuna stażu – w wysokości 40zł za każdego nauczyciela stażystę powierzonego
opiece,

b)

wychowawstwa klasy - w wysokości 90zł,

c)

doradcy metodycznego, zawodowego lub
nauczyciela konsultanta - w wysokości
60zł.

8. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujņcy pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej do czasu pełnienia w danym miesiņcu zwiņzanej z nimi funkcji lub zadań.
9. Dodatek funkcyjny zwiņzany ze stanowi-

Stawka dodatku funkcyjnego
(% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektora) do
50%
50%
50%
30%
30%

skiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiņzki w zastępstwie innej
osoby, jeśli czas pełnienia funkcji przekracza jeden
miesiņc.
W takim przypadku dodatek funkcyjny przysługuje
od drugiego miesiņca sprawowania funkcji.
10. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na
okres nie krótszy niż 3 miesiņce i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
11. Wicedyrektorowi przysługuje dodatek
funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora, od
pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego następujņcego po 3 miesiņcach zastępstwa, na czas
dalszej nieobecności dyrektora.
12. W przypadku, gdyby po wprowadzeniu
uregulowań dotyczņcych przyznawania dodatku
funkcyjnego dyrektorom szkół i placówek kwoty
dodatku miałyby ulec zmniejszeniu, należy utrzymań kwoty na tym samym poziomie.
Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciņżliwych warunkach.
2. Wysokośń dodatku, o którym mowa w ust. 1
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności realizowanych zadań lub
wykonywanych prac;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Dodatek za pracę wykonywanņ w trudnych
warunkach przysługuje:
1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu
w szkołach specjalnych - w wysokości 1- 10%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
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2) nauczycielom prowadzņcym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dzieńmi i młodzieżņ upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 1 - 10% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela;
3) nauczycielom prowadzņcym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach specjalnych oraz indywidualne nauczanie dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 1 - 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
4) nauczycielom prowadzņcym zajęcia wychowawcze w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych (w tym w internatach tych
ośrodków) w wysokości 1 - 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
5) nauczycielom prowadzņcym zajęcia grupowe
lub indywidualne, wynikajņce z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżņ
i dzieńmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz
ich rodzicami lub opiekunami w poradniach
psychologiczno – pedagogicznych - w wysokości 1 - 2,5% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela;
6) nauczycielom szkół podstawowych prowadzņcym zajęcia w klasach łņczonych - w wysokości 1 - 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, za każdņ
przeprowadzonņ w tych klasach godzinę nauczania.
4. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z którņ dodatek jest zwiņzany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca
się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich
warunkach cały obowiņzujņcy go wymiar zajęń.
Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko częśń obowiņzujņcego wymiaru.
6. Za pracę w warunkach uciņżliwych przysługuje dodatek w wysokości 1 - 5% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
7. Dodatek za warunki pracy nauczycielom
przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi starosta.
Dodatek za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.

Poz. 756

2. Wynagrodzenie za jednņ godzinę ponadwymiarowņ ustala się dzielņc sumę stawki przysługujņcego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięcznņ liczbę godzin obowiņzkowego wymiaru
zajęń, ustalonego dla rodzaju zajęń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Miesięcznņ liczbę obowiņzkowego wymiaru
godzin nauczyciela uzyskuje się mnożņc tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrņgleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęń do
0,5 godziny pomija się, a powyżej 0,5 godziny
liczy się za pełnņ godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadajņ dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynajņ się lub kończņ w środku tygodnia - za
podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiņzkowy tygodniowy
wymiar zajęń 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 w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może byń jednakże
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
§ 8. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 7 niniejszego regulaminu.
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.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie majņ zastosowanie przepisy
Karty Nauczyciela oraz rozporzņdzenie 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. 2005r.
Nr 22, poz. 181 ze zm.).
§ 10. Postanowienia powyższego regulaminu
maja zastosowanie do wynagrodzeń należnych od
dnia 1 stycznia 2009r i zostały uzgodnione ze
zwiņzkami zawodowymi działajņcymi w szkołach,
placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych
przez Powiat Żarski, na podstawie art. 30 ust. 6a
ustawy Karta Nauczyciela.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi Powiatu Żarskiego i dyrektorom szkół.

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z mocņ obowiņzujņcņ od 1 stycznia 2009r po upływie 14 dni

Przewodniczņca Rady
Irena Marciniak
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Egzemplarze bieżņce i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywań: - 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 sņ do powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja i skład: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400
Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7111-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Wojewoda Lubuski

nakład 0 egz.

ISSN

Cena brutto 0,0000 zł

