DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2009r.

Nr 56

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
785

786

787

788
789

790

791

792

793

–

–

–

–
–

–

–

–

–

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXVII/143/2009 z dnia 12 marca
2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica

2419

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXVII/144/2009 z dnia 16 marca
2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy
Nr XVII/87/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica

2419

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXVIII/146/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy

2420

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXVIII/147/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

2421

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXVIII/148/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych
dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Łęknica, obowiązującego w 2009 roku

2421

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXXVIII/322/09 z dnia
31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie zaliczenia ulic Kościuszki, Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej
i Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Żagańską) do kategorii dróg gminnych

2425

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXXVIII/326/09 z dnia
31 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa

2425

Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXXVIII/328/09 z dnia
31 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie

2427

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr XXVI/127/09 z dnia 7 kwietnia
2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek 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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 56

794
795

796

797

798

799

800

801

802

–
–

–

–

–

–

–

–

–

– 2418 –

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce

2430

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr XXVI/128/09 z dnia 7 kwietnia
2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie

2433

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XXXV/197/09 z dnia 9 kwietnia
2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok

2434

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XXXV/198/09 z dnia 9 kwietnia
2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

2436

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XXXV/199/09 z dnia 9 kwietnia
2009r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Santok

2437

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXIV/145/09 z dnia 15 kwietnia
2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli

2438

Uchwała Rady Miasta Żary Nr XXVIII/53/09 z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

2440

Uchwała Rady Miasta Żary Nr XXVIII/54/09 z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia

2444

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXIV/124/09 z dnia 21 kwietnia
2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom
dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica

2447

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXIV/127/09 z dnia 21 kwietnia
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/98 Zarządu Gminy w Bytnicy
z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

2452

OBWIESZCZENIA
803

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
11 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Bojadła przeprowadzonych w dniu 10 maja 2009r.

2453

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 56

– 2419 –

Poz. 785, 786

785
785

UCHWAŁA NR XXVII/143/2009
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116,
poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze uchwala się, co następuje:

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane
zwierzęta;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono
umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) nazwę podmiotu, któremu zlecono wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
§ 4. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie
przewiezione do schroniska dla zwierząt, z którym
gmina będzie posiadała zawartą umowę.

§ 1. 1. Na obszarze Gminy Łęknica będzie się
okresowo dokonywać wyłapywania bezdomnych
zwierząt.

§ 5. 1. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą
zwracane właścicielowi.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie
przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze
Gminy lub jej części.

2. Wydanie zwierząt następuje po zwrocie przez
te osoby kosztów wyłapania, transportu, kosztów
przechowania, utrzymania i koniecznego leczenia
poniesionych do dnia wydania zwierzęcia.

§ 2. 1. Burmistrz ustala termin i obszar wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Gmina Łęknica zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich
transport oraz umieszczenie w schronisku z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt lub
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 3. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie
miejskim i miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Łęknicy, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt, informację zawierającą:

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/70/99 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 listopada 1999r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łęknicy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy i w miejscach zwyczajowo przyjętych.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

1) termin wyłapywania;
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UCHWAŁA NR XXVII/144/2009
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 16 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XVII/87/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Łęknica
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/87/08 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
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Gminy Łęknica uchyla się § 12, a dotychczasowe
paragrafy 13, 14, 15 otrzymują numerację 12, 13, 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

Poz. 786, 787

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XXVIII/146/2009
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie aktu założyckielskiego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się akt założycielski Zespołowi Szkół
Publicznych w Łęknicy, który stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady
Miejskiej do podpisania aktu założycielskiego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Marszałek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/146/09
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 26 marca 2009r.

Akt Założycielski Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy zakłada z dniem 1 września
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zwany dalej zespołem, w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy;
2) Gimnazjum w Łęknicy;
3) Przedszkole Miejskie w Łęknicy.
Siedziba zespołu znajduje się w Łęknicy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19.
Obwód zespołu obejmuje miasto Łęknica.
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UCHWAŁA NR XXVIII/147/2009
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 62 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty i opinii
Rad Pedagogicznych łączonych szkół uchwala się,
co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2009r. Zespół
Szkół Publicznych w Łęknicy, w skład którego wchodzą:

3) 3)Przedszkole Miejskie w Łęknicy.
§ 2. Organizację Zespołu Szkół Publicznych
w Łęknicy określi statut uchwalony odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
§ 3. Majątek Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy stanowić będzie majątek szkół wchodzących
w skład zespołu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy,

Przewodniczący Rady:
Andrzej Marszałek

2) Gimnazjum w Łęknicy,
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UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009
RADY MIEJSKEJ W ŁĘKNICY
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7
ustawy a dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się:
Regulamin
wynagradzania nauczycieli
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
przedszkolu i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica.

2. Regulamin określa warunki przyznawania oraz
wysokość:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych
i uciążliwych;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw;
6) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
7) nagród dla nauczycieli.
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Rozdział 2

Poz. 789
a)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno
- wychowawczych, potwierdzających wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

c)

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

Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 24 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy - wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy. Dodatek nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Podstawę naliczenia dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy), albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów.
3. Dodatek lub podwyżka dodatku za wysługę lat
przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie prawa do dodatku lub dodatku w wyższej stawce,
a jeżeli nabycie tych praw nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.

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

systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c)

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

d)

prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

e)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

f)

posiadanie co najmniej dobrej oceny przy
pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli planowane są corocznie w budżecie gminy
w wysokości do 10% planowanych wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli.
2. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów planowane są corocznie w budżecie gminy
w wysokości do 40% wynagrodzeń zasadniczych
dyrektorów.
3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze nie wymienione w ramowych planach a realizowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły planowane są
corocznie w budżecie gminy w wysokości 1,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za każdą
przeprowadzoną godzinę.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) dyrektorom - burmistrz;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
a w szczególności:
a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,

d)

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

e)

aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły, zwłaszcza prowadzenie dodatkowych (pozalekcyjnych) zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

2) wicedyrektorom i nauczycielom - dyrektor.
5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorom na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.
6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.
7. Dodatek motywacyjny nie może przekroczyć
40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
8. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:

9. W przypadku nauczycieli, którym powierzono
funkcje dyrektora w szkole, przy ustalaniu wysokości
dodatku motywacyjnego obok warunków wymienionych w ust. 7 należy uwzględniać zaangażowanie
dyrektora w czynności wynikające z kierowania
szkołą, a w szczególności:
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1) prawidłowość organizacji pracy szkoły;
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cowników szkoły;

2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej
pracy zatrudnionych w niej pracowników;

11) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły;

3) tworzenie atmosfery i warunków do współpracy wszystkich organów i organizacji działających w szkole oraz umiejętność inicjowania takiej współpracy;

12) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;

4) dbałość o mienie szkoły i zabieganie o polepszenie istniejącej bazy;
5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole
środkami budżetowymi;
6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych
z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie;
7) dbałość o pozytywny wizerunek szkoły i promowanie jej osiągnięć w środowisku lokalnym;
8) sprawność organizacyjna i menedżerska w nawiązywaniu współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi;
9) poprawność pod względem formalno - prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność;
10) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pra-

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

Stanowisko lub funkcja
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Kierownik Świetlicy Szkolnej
Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala burmistrz.
5. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora, osób zajmujących inne kierownicze stanowiska ustala dyrektor szkoły.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu w wysokości 2% osobistego zaszeregowania wynikającego z tabeli za każdego
nauczyciela stażystę powierzonego opiece;
2) wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości 8% osobistego zaszeregowania wynikającego z tabeli.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko

13) prawidłowość współpracy z samorządem terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego,
radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
10. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje
się w formie pisemnej.
Dodatki funkcyjne
§ 4. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych

Stawka dodatku funkcyjnego
15 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
5 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
5 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
10 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
10 - 50% wynagrodzenia zasadniczego

kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi
na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
8. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem
przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby,
jeśli jej nieobecność przekracza 1 miesiąc.
Dodatek za warunki pracy
§ 5. 1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości
25 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny
ponadwymiarowe za każdą przepracowaną godzinę
nauczania.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 6. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się
mnożąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin
przez wskaźnik 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełną godzinę.
Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
§ 7. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane
kwalifikacje, zatrudnionemu na terenie wiejskim lub
w mieście do 5000 mieszkańców w wymiarze nie
niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
2. Dodatek zróżnicowany stosownie do stanu
rodzinnego nauczyciela wynosi:
1) 8% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem” - dla 1 osoby;
2) 10% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób;
3) 12% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób;
4) 14% najniższego wynagrodzenia - dla 4 i więcej
osób.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do
0,49zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł zaokrągla się do pełnego złotego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców pozostających na pełnym utrzymaniu
nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;
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4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
9. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor
otrzymujący dodatek - burmistrza miasta.
Przepisy końcowe
§ 8. 1. Regulamin został uzgodniony z Zarządem
ZNP w Łęknicy.
2. Zmiany w regulaminie następują odrębną
uchwałą zmieniającą.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie
zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.
4. Traci moc uchwała Nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2008r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XXXVIII/322/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
27 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Kościuszki, Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego
(od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Żagańską) do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żagańskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. wprowadza się
niżej wymienioną zmianę:

ryskiej) położoną w Szprotawie do kategorii
dróg gminnych”.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) skreśla się § 1;

Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski

2) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zaliczyć ulicę Kościuszki (od skrzyżowania
z ul. Ceglaną do skrzyżowania z Pl. Komuny Pa790
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UCHWAŁA NR XXXVIII/326/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina
Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych ZNP i NSZZ” Solidarność” uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród Burmistrza Szprotawy oraz nagród
dyrektorów szkół.
§ 2. 1. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:
1) 20% środków z funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Szprotawy;
2) 80% środków z funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.

2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody dyrektora szkoły mogą być
również przyznawane na zakończenie roku szkolnego lub w innym terminie.
3. Nagrody otrzymują nauczyciele za szczególne
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, a przede wszystkim:
1) w zakresie pracy wychowawczej:
a)

pozytywne zmiany, jakie dokonały się w zespole klasowym pod wpływem oddziaływania wychowawcy w zakresie integrowania
zespołu, aktywności społecznej udziału
uczniów w pracy samorządu uczniowskiego.
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b)

kultury osobistej, frekwencji na zajęciach
lekcyjnych, efektów wychowawczych,

c)

prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole, organizacji szkolnej
i klasie (grupie),

d)

zorganizowanie i wykonanie prac społecznie
użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,
udział młodzieży w konkursach przedmiotowych, przeglądach, festiwalach, wystawach,
olimpiadach przedmiotowych,

e)

f)

zorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, przygotowanie i wzorowe zorganizowanie uroczystości szkolnej
i środowiskowej,
prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie jednej z form letniego lub zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkoły,
w której pracuje;

2) w zakresie pracy dydaktycznej:
a)

zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wyższym od szkolnego, a w przypadku
zawodów sportowych na szczeblu rejonowym i wyższym,

b)

zajęcie przez uczniów (zespół) od 1 do 3
miejsca w innych konkursach, zawodach,
przeglądach, festiwalach na szczeblu gminy
lub powiatu,

c)

stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu swojego przedmiotu wykazane przez uczniów na
testach egzaminacyjnych,

d)

zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej
o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych np. sesji popularnonaukowej,
kilkuetapowego konkursu;

Poz. 791

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia własnego warsztatu pracy:
a)

nowoczesne i funkcjonalne urządzenie pracowni przedmiotowej, klasopracowni, gabinetu, laboratorium lub pracowni informatycznej,

b)

opracowanie i wdrożenie edukacyjnego programu komputerowego i opracowanie przykładowych programów nauczania,

c)

udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

d)

aktywna pomoc w adaptacji zawodowej
młodszych nauczycieli,

e)

kierowanie zespołem samokształceniowym,
prowadzenie lekcji pokazowych i zajęć szkoleniowych dla innych nauczycieli;

5) w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa:
a)

4. Dyrektorzy szkół i placówek otrzymują nagrody Burmistrza Szprotawy za znaczące efekty pracy
w zakresie:
a)

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

b)

wzorowej organizacji pracy szkoły,

c)

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

d)

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

e)

przestrzegania przepisów ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.),

f)

dbanie o bazę szkolną,

g)

współpracy ze środowiskiem szkoły, w celu
pozyskiwania sponsorów,

h)

przestrzeganie prawa pracy w realizacji
funkcji kierowania zakładem pracy, w tym
współdziałanie z ogniwami społecznymi,

i)

udokumentowane działania i osiąganie pozytywnych efektów szkoły na rzecz zwalczania patologii społecznej wśród młodzieży
agresji, narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chuligaństwa i innych,

3) w zakresie pracy opiekuńczej:
a)

zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin patologicznych lub zaniedbanych środowiskowo,

b)

udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami
w rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce, w przystosowaniu się do życia w grupie,

c)

d)

prowadzeniu działalności mającej na celu
zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej wśród młodzieży agresji, narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chuligaństwa,
zorganizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalno - oświatowymi, zakładami pracy, służbą zdrowia, organizowanie
konsultacji, prelekcji, odczytów i wykładów
pedagogicznych dla rodziców;

rzetelne realizowanie zadań wynikających
z zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
podczas zajęć organizowanych przez szkołę
oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły.
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realizację zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie realizacji innych zadań statutowych szkoły.

5. We wniosku o nagrodę burmistrza należy podać konkretne i wymierne efekty osiągnięte przez
danego nauczyciela/dyrektora w okresie od otrzymania ostatniej nagrody dyrektora szkoły bądź nagrody wyższego szczebla.
6. Nagroda burmistrza może być przyznana na
wniosek:
a)

dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej
opinii rady pedagogicznej i organizacji
związkowych,

b)

Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Szprotawie,

c)

wizytatora Lubuskiego Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp.

d)

zakładowych organizacji związkowych,

e)

rady rodziców.

7. Nauczyciel szkoły, niezależnie od przyznanej
mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody dyrektora, może otrzymać nagrodę Burmistrza, Kuratora
Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.

Poz. 791, 792

8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego aktach osobowych.
9. Nauczycielowi może być przyznana nagroda
po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
10. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza
Szprotawy składa się w terminie do 12 września
każdego roku. W przypadku nagród na zakończenie
roku szkolnego do 15 maja lub innych terminach.
11. Aby otrzymać nagrodę burmistrza nauczyciel
/dyrektor nie musi spełniać jednocześnie wszystkich
wymienionych kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/180/08 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski

79 1

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

792
792

UCHWAŁA NR XXXVIII/328/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie.

§ 3. 1. Ośrodek działa na podstawie niniejszego
statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
-

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),

-

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
zwany dalej ośrodkiem został utworzony na podstawie uchwały Nr XI/47/90 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Szprotawie z dnia 27 lutego 1990r.
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-

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228,
poz. 2255 z późn. zm.),

4. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

-

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn.
zm.),

§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające m.
in. z ustaw wymienionych w § 3 statutu o charakterze obowiązkowym i własnym gminy jak również
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

-

ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45,
poz. 391 z późn. zm.),

2. Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych.

-

ustawy z dnia 13 października 1998r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887 z późn.
zm.),

3. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie
niezdolności do pracy oraz stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

-

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966
z późn. zm.),

§ 6. Organizując pomoc społeczną ośrodek może
współpracować w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z:

-

ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122,
poz. 1143 z późn. zm.) w zakresie klubu integracji społecznej,

-

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 2004r. Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) w zakresie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zgodnie ze statutem gminy ośrodek jest
gminną jednostką organizacyjną i nie posiada osobowości prawnej.
3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Szprotawie przy
ul. Krasińskiego 23.
4. Ośrodek swym działaniem obejmuje obszar
Gminy Szprotawa.
5. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje
Burmistrz Szprotawy, a w zakresie zadań zleconych
Wojewoda Lubuski.
Rozdział 2
Zakres i cel działania
§ 4. 1. Podstawowym zadaniem ośrodka jest realizacja zadań pomocy społecznej jako systemu
działań profilaktycznych, pomocowych, opiekuńczych oraz integracyjnych poprzez wspieranie
w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin przeżywających trwałe lub przejściowe trudności życiowe
oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Pomoc świadczona przez ośrodek powinna
w miarę możliwości doprowadzić do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy.

1) organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
2) Kościołem Katolickim i kościołami innych wyznań oraz związkami wyznaniowymi;
3) osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3
Zarządzanie ośrodkiem i jego organizacja
§ 7. 1. Działalnością ośrodka kieruje kierownik
ośrodka.
2. Kierownik reprezentuje ośrodek na zewnątrz.
3. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia burmistrz.
4. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do
kierownika jest burmistrz, który wykonuje wszystkie
czynności wynikające ze stosunku pracy oraz oceny
pracy.
5. Podczas nieobecności kierownika, działalnością ośrodka kieruje jego zastępca.
§ 8. Do obowiązków kierownika ośrodka należy
w szczególności m. in.:
1) organizowanie pracy ośrodka;
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad
wykonywaniem zadań przez ośrodek;
3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej
efektywne wykonywanie zadań i wykonywanie
uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ośrodka;
4) zarządzanie mieniem;
5) współdziałanie w zakresie pomocy społecznej
z organizacjami i instytucjami wymienionymi
w § 8 niniejszego statutu;
6) składanie radzie miejskiej corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz przedstawianie
potrzeb i zamierzeń z zakresu pomocy społecznej.
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§ 9. 1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej wydaje
kierownik ośrodka na podstawie upoważnienia
udzielonego przez burmistrza na podstawie art. 110
ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może
być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka.
3. W zakresie pozostałych zadań objętych statutem, kierownik oraz inne osoby działają w oparciu
o upoważnienie udzielone przez właściwy organ.
§ 10. 1. W skład ośrodka wchodzą następujące
działy organizacyjne i stanowiska:
1) Kierownik;
2) Zastępca Kierownika;
3) Dział Pracy Socjalnej;
4) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej;
5) Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych;
6) Dział Finansowo Księgowy;
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6. Ośrodek samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach
posiadanych środków.
7. Kierownik ośrodka posiada stosowne pełnomocnictwa udzielone przez burmistrza do jednoosobowego działania w zakresie czynności zwykłego
zarządu.
8. Mienie ośrodka jest mieniem komunalnym
gminy przekazanym w trwały zarząd.
9. Za właściwe gospodarowanie oraz efektywność wykorzystania środków finansowych określonych w planie finansowym zgodnie z ustawą o finansach publicznych odpowiedzialny jest kierownik
ośrodka.
§ 12. 1. Finansowanie działalności ośrodka jak
i kosztów związanych z jego utrzymaniem odbywa
się:
1) w zakresie zadań zleconych - z budżetu Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Wojewodę
Lubuskiego;

7) Dział Administracyjno Gospodarczy;

2) w zakresie zadań własnych - z budżetu Gminy
Szprotawa;

8) Klub Integracji Społecznej.

3) z innych dopuszczalnych prawem źródeł.

2. Przy ośrodku działa powołany zarządzeniem
Burmistrza Szprotawy zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz punkt
usług socjalnych i punkt wsparcia psychologicznego.

2. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może otrzymywać i dysponować
darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami,
które winny być przeznaczone na cele społeczne
w uzgodnieniu z darczyńcą.

3. Szczegółowe zadania poszczególnych działów
i organizacja ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez kierownika ośrodka
w uzgodnieniu z burmistrzem.

3. Ośrodek może aplikować o środki pochodzące
z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania
ustala kierownik ośrodka w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku z reprezentacją pracowników.

Postanowienia końcowe

Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa
§ 11. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
3. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest
roczny plan finansowy.
4. Szczegółowy tryb opracowywania, realizacji
i rozliczania budżetu ośrodka określają odrębne przepisy.
5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek
bankowy.
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Rozdział 5
§ 13. 1. Statut ośrodka uchwala Rada Miejska
w Szprotawie.
2. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska
w Szprotawie w trybie właściwym do jego uchwalania.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 15. Traci moc uchwała Nr XLV/261/02 z dnia
20 marca 2002r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz uchwała
Nr XXI/140/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
30 kwietnia 2004r w sprawie zmian w statucie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXVI/127/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 7 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek 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
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.); art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)
Rada Gminy Krzeszyce uchwala, co następuje:
Rozdział I
§ 1.Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków:
a) za wysługę lat
b) motywacyjnego
c) funkcyjnego
d) za warunki pracy
e) mieszkaniowego
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.),
2) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn.
zm.).
3) szkole - należy rozumieć przez to placówki
oświatowe wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1
Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce,

4) nauczycielach – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3,
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) klasie- rozumie się przez to oddział w szkole,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3, 4a oraz ustalony na podstawie
art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabywa prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w trakcie miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi przyznawany jest dodatek
motywacyjny w zależności od osiąganych wyników
w pracy, a w szczególności za:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności za:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach zawodowych, olimpiadach itp.,
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b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, opiekunami prawnymi jak również
pedagogiem szkolnym, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,
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wawczych oraz realizację wniosków i zaleceń
organu prowadzącego,

6) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
7) podejmowanie innych działań mających na celu
promowanie szkoły.

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

3. Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego stanowią wyniki pracy osiągane w okresie 6 miesięcy poprzedzających jego przyznanie.

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
wynosi 3% kwoty przeznaczonej na wypłatę ich wynagrodzeń zasadniczych.

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

2. Stawka dodatku motywacyjnego dla nauczyciela wynosi do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.

d) skuteczne kierowanie rozwojem
szczególnie uzdolnionego,

3. Stawka dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły wynosi do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

ucznia

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły,
3) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej, a w szczególności:

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi i dyrektorowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej jednego semestru.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres
nie dłuższy niż 1 rok, lecz nie krótszy niż 6 miesięcy.

a) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym,

§ 7. Dodatek motywacyjny w granicach środków
zgodnych z § 5 dla nauczycieli przyznaje dyrektor
szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy Krzeszyce.

b) współdziałanie z organem prowadzącym, realizacja zaleceń i wniosków w zakresie prowadzonych zadań edukacyjnych i wychowawczych.

§ 8. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Dyrektorowi przyznaje się dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników w pracy
wymienionych w ust. 1 oraz za:
1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,
2) stwarzanie warunków do aktywności uczniów
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
oraz zawodach sportowych,
3) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych,
4) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział
w imprezach, konkursach,
5) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych wycho-

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 9. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
2) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu,
b) wychowawcy klasy.
2. Nauczycielom przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej
tabeli.
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Lp.
1.

Stanowisko
Dyrektor przedszkola

Kwota miesięcznego dodatku w złotych
200-800

2.

Dyrektor szkoły liczącej:
- do 6 oddziałów
- 7 do 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej

300-900
350-1100
500-1500

3.

Wicedyrektor szkoły

300-800

4.

Opiekun stażu

50

5.

Wychowawca klasy

110

§ 10. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach stawek określonych
w tabeli, ustala wójt, uwzględniając między innymi:
1) liczbę oddziałów,
2) ilość uczniów,
3) strukturę organizacyjną szkoły,
4) wielkość obiektu,
5) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska,
6) ilość zatrudnionych osób w szkole,
7) prowadzenie oddziałów integracyjnych,
8) liczbę stanowisk kierowniczych w placówce,
9) wyniki pracy placówki.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów ustala dyrektor szkoły.
§ 11. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) opiekunom stażu za każdą osobę odbywającą
staż,
2) wychowawcom klas za każdą klasę niezależnie od wymiaru czasu pracy,
3) nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie (w tym przypadku
prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego
okresu pełnienia tych obowiązków).
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska,
a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia.

godzinowej za każdą godzinę przepracowaną w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. W przypadku zbiegu prawa do dodatków z tytułu trudnych warunków pracy i uciążliwych warunków pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do
dwóch dodatków.
Rozdział VI
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się
mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany
wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się
za pełną godzinę.
Rozdział VII
Dodatki mieszkaniowe
§ 15. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

Rozdział V

1) 68 zł – dla jednej osoby,

Dodatek za warunki pracy

2) 90 zł – dla dwóch osób,

§ 12. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę
w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia
określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia.
§ 13. 1. Dodatek za pracę w warunkach trudnych
i uciążliwych przysługuje w wysokości 20% stawki

3) 113 zł – dla trzech osób,
4) 135 zł – dla czterech i więcej osób.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na
jego pełnym utrzymaniu.
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3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie
wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
6. Wysokość dodatku mieszkaniowego zmienia
się w przypadku zmiany liczby członków rodziny
określonej w ust. 1 od pierwszego dnia miesiąca po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby członków rodziny.
Rozdział VIII

Poz. 793, 794

2. Dodatki przewidziane w niniejszym regulaminie przyznaje się w ramach środków na wynagrodzenia w planie wydatków szkoły.
3. Regulamin został uzgodniony z właściwymi
organizacjami związkowymi zgodnie z art. 30 ust. 6a
Karty Nauczyciela.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy –
Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeks Pracy.
§ 17. Zmiany Regulaminu następują w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2009r.

Postanowienia końcowe

Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski

§ 16. 1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ujęte w planie wydatków szkoły ustala się
zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.
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UCHWAŁA NR XXVI/128/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 7 kwietnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się placowi w Kołczynie, na którym
położony jest kościół parafialny i budynek plebanii,
działka nr ewidencyjny 444, nazwę: Plac imienia
Księdza Henryka Szymusika.
79 4

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XXXV/197/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 9 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Santok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:
Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok, następującej treści:
Dział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole, zespół szkół prowadzony przez Gminę Santok;
2) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół;
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 Santok;
5) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się
przez to stawkę wynagrodzenia zasadniczego
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli określonego w rozporządzeniu.
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
2) nagród jubileuszowych;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wiejskim;
5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;
7) dodatek za wysługę lat;
8) dodatek za warunki pracy określają odpowied-

nie przepisy ustawy.
Dział II
Dodatki
Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Nauczycielom niezależnie od stopnia
awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy
może być przyznany dodatek motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 3 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
3. Fundusz dodatku motywacyjnego tworzy się
dla zespołu szkół, szkół podstawowych i przedszkoli
wysokości 6% ogólnej kwoty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z pominięciem wynagrodzenia
dyrektora lub nauczyciela pełniącego obowiązki
dyrektora w danej szkole.
4. Wysokość środków na dodatek motywacyjny
dla dyrektorów szkół i nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora szkoły wynosi 20% ogólnej kwoty
wynagrodzenia zasadniczego tych dyrektorów.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się procentowo w przedziale od 5% do 20% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora wójt.
Rozdział 2
Dodatek funkcyjny
§ 4. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
2) wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego;
3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
§ 5. 1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego
określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
2. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół wójt.
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3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.

szego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub funkcje na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął okres ich
powierzenia. Dotyczy to również wcześniejszego
odwołania ze stanowiska lub funkcji.

Dział III

5. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu
nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia oraz
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo
do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
tych obowiązków i wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków.
Rozdział 3
Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych
§ 6. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje:
1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych - w wysokości
20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę w tych klasach;
2) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą
przeprowadzoną godzinę;
3) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% stawki
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 7. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia
z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenia o niepełnosprawności w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 8. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy
nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierw-

§ 9. W razie zbiegu tytułów do dodatków za
trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraźnych zastępstw
§ 10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa oblicza się,
z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
§ 12. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 13. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni, ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się
lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określonych
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub ¼, 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 być jednak większa, niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 14. W razie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli w niepełnym wymiarze
godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
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przysługuje wynagrodzenie według zasad określonych w § 12.
DZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§ 15. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do
wymiaru czasu, z wyjątkiem wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw i dodatku funkcyjnego za
wychowawstwo klasy.
§ 16. 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.

Poz. 795, 796

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za
okresy, o których jest mowa w ust. 1 oblicza się
mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez
stawkę określoną w ust. 2.
§ 17. Traci moc uchwała Nr XXXI/169/08 Rady
Gminy Santok Z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie
przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Santok.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009r.

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/197/09
Rady Gminy Santok
z dnia 9 kwietnia 2009r.

Dodatki funkcyjne
1. Wysokość dodatków funkcyjnych na stanowiskach kierowniczych w szkołach i przedszkolach
Stanowisko lub funkcja
Dyrektor szkoły
Dyrektor zespołu szkół
Wicedyrektor zespołu szkół
Dyrektor przedszkola

Stawka dodatku funkcyjnego
700 - 900
1.000 - 1.500
600 - 800
400 - 700

2. Inne dodatki funkcyjne wynoszą miesięcznie:
1) wychowawca klasy lub oddziału:
a)

w szkołach podstawowych i gimnazjach - 80zł,

b)

w przedszkolu - 60zł;

2) opiekun stażu - 30zł.
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UCHWAŁA NR XXXV/198/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 9 kwietnia 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 42
ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dla nauczycieli realizujących różne wymiary ustala
się dzieląc liczbę realizowanych godzin przez wymiar
podstawowy i sumując te ilorazy. W przypadku gdy
suma tych ilorazów jest wyższa niż 1, godziny ponad
1 są godzinami ponadwymiarowymi.
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2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących różne tygodniowe wymiary
godzin oblicza się dzieląc liczbę realizowanych przez
nauczycieli godzin przez sumę ilorazów tych wymiarów.

Poz. 796, 797

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.

79 6

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

797
79 7

UCHWAŁA NR XXXV/199/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 9 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada
Gminy Santok uchwala, co następuje:

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

§ 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela zatrudniony na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi – wójt.

§ 2. 1 Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) do trzech osób w rodzinie - 30zł;
2) przy czterech i więcej - 40zł.
2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez
nie gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające wła79 7

snego źródła dochodów.

§ 4. 1 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożono wniosek o jego przyznanie.
§ 5. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub w okresach służby
wojskowej.
§ 6. Nauczyciel uprawniony do otrzymywania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zobowiązany jest powiadomić organ przyznający dodatek
o każdorazowej zmianie warunków mających wpływ
na wysokość dodatku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XXIV/145/09
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) uchwala się regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.
Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Nauczycielowi może zostać przyznany dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych
wyników pracy w wysokości nie większej niż 50%
wynagrodzenia zasadniczego, w granicach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Dodatek motywacyjny może zostać przyznany
nauczycielowi spełniającemu następujące warunki:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną;
2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania;
3) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;
4) organizuje udział rodziców w życiu szkoły;
5) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.
3. Dodatek motywacyjny może zostać przyznany
dyrektorowi, jeżeli spełni następujące warunki:
1) posiada osiągnięcia w zarządzaniu szkołą;
2) prowadzi gospodarkę finansową szkoły w sposób zapewniający pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu szkoły;
3) nawiązuje kontakty i współpracę z placówkami
oświatowymi sąsiednich gmin niemieckich.
§ 4. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
okres 6 miesięcy. Podstawą oceny osiągnięć nauczyciela jest okres 6 m – cy poprzedzających przyznanie dodatku motywacyjnego.
2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - wójt gminy.
Rozdział 3
Dodatki funkcyjne
§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze lub inne stanowisko funkcyjne
w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
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Stanowisko
Przedszkola:
a) dyrektor
b) opiekun stażu
Szkoły podstawowe:
a) dyrektor
b) wychowawca klasy
c) opiekun stażu
Zespół szkół:
a) dyrektor
b) wicedyrektor
c) wychowawca klasy
d) opiekun stażu

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje
wójt gminy.
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, wychowawców klas i opiekunów stażu przyznaje dyrektor. Jeżeli funkcję wychowawcy klasy lub opiekuna
stażu pełni dyrektor, to dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje wójt gminy.
§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub innego stanowiska funkcyjnego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
§ 8. 1. Dodatek za warunki pracy, o których mowa w § 7, przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla
dyrektora - wójt gminy.
2. Miesięczna wysokość dodatku za warunki pracy wynosi:
1) 40,00zł w przypadku dodatku za trudne warunki
pracy;
2) 60,00zł w przypadku dodatku za uciążliwe warunki pracy.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
79 8
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Stawka miesięczna w zł
500
40
500
60
40
2.300
1.000
60
40

4. W przypadku realizacji zajęć w warunkach,
o których mowa w § 7, w niepełnym wymiarze godzin, wysokość dodatku oblicza się proporcjonalnie
do liczby przepracowanych godzin w tych warunkach.
Rozdział 5
Warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw
§ 9. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne
i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
§ 10. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 9,
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
§ 11. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych
Gminy Przewóz.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR XXVIII/53/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Żary o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 90 ust. 1, 1a, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 25, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały regulują tryb udzielania
i rozliczania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie
miejskim z uwzględnieniem podstawy obliczenia
dotacji i zakresu danych, które powinny być zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu
wykorzystania dotacji.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przedszkolach - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz specjalne prowadzone na terenie Gminy Żary o statusie miejskim;
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żary
o statusie miejskim;
3) podmiocie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące
przedszkola, o których mowa w pkt 1;
4) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka;
5) burmistrzu miasta - należy przez to rozumieć
Burmistrza Miasta Żary.
§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek podmiotu prowadzącego, złożony do burmistrza miasta, nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, który powinien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego;
2) nazwę i adres przedszkola;
3) status prawny;
4) NIP, REGON;
5) numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
6) planowaną liczba uczniów (dzieci) w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, w tym planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych
z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej;
7) nazwę banku i numer rachunku bankowego.

2. Wniosek składany jest każdego roku.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Podstawą ustalenia dotacji dla przedszkola jest wysokość ustalonych w budżecie gminy bieżących wydatków ponoszonych w miejskich przedszkolach w przeliczeniu na jednego wychowanka.
2. Przedszkola otrzymują dotacje na każdego
ucznia w wysokości 75% kwoty określonej w ust. 1,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę.
§ 5. 1. Wysokość dotacji na jednego ucznia
przedszkola w danym roku budżetowym ustala
burmistrz miasta na podstawie budżetu gminy oraz
otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o wielkości subwencji oświatowej.
2. Do czasu ustalenia wysokości dotacji, o której
mowa w ust. 1, jej wysokość jest zaliczkowo utrzymana na poziomie roku ubiegłego, a po jej ustaleniu
skorygowana do wysokości ustalonej począwszy od
1 stycznia roku, którego dotyczy.
§ 6. 1. Dotacje są przekazywane co miesiąc,
w terminach do 25 - go każdego miesiąca w wysokości wynikającej z aktualnej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola, wg stanu na pierwszy
dzień każdego miesiąca.
2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień)
liczba uczniów uprawnionych do dotacji obejmuje
stan wykazany w informacji w miesiącu czerwcu.
3. Przed przekazaniem miesięcznej raty dotacji
podmiot prowadzący przedkłada burmistrzowi miasta do 5 - go każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
4. Podmiot prowadzący, sporządza i przekazuje
burmistrzowi miasta kwartalne rozliczenie z przekazanej dotacji wg załącznika Nr 3 do uchwały w terminie do 15 go dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.
5. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji będą
uwzględnione w wysokości dotacji przekazywanej
w miesiącu złożenia rozliczenia.
6. Brak informacji wskazanej w ust. 4 lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji,
natomiast złożenie zaległej informacji sprawozdaw-
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czej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz przedszkola.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Burmistrz miasta może dokonać kontroli
zgodności danych wykazanych przez podmiot prowadzący przedszkole w zakresie, o którym mowa
w § 6 ust. 3.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/53/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 15 kwietnia 2009r.

Burmistrz Miasta Żary
Wniosek
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim
na rok szkolny ……../…….. dla przedszkola niepublicznego
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres przedszkola niepublicznego
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. status prawny …………………………………………………………………………………………………………...
4. NIP …………………………………………..…, REGON ……………………………………………………………...
5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Planowana liczba dzieci :
a) planowana liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat ogółem - ……………………………………………………..
w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - ………………………………………………………….
b) planowana liczba dzieci z terenu Miasta Żary - ………………………………………………………………...
w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - ………………………………………………………….
c) planowana liczba dzieci z terenu innych gmin - ……………………………………………………………….
w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - …………………………………………………………
z tego:
-

ilość dzieci …………………………….. z gminy …………………………………………………………...

-

ilość dzieci …………………………….. z gminy …………………………………………………………...

-

ilość dzieci …………………………….. z gminy …………………………………………………………...
…………………………………………………………...
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Żary, dnia …………………………………………
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/53/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 15 kwietnia 2009r.

Burmistrz Miasta Żary
Informacja o aktualnej licznie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
prowadzonego na terenie Miasta Żary
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres przedszkola niepublicznego
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Aktualna liczba dzieci na dzień …………………………….………………………………………………………...
(podać dzień, miesiąc i rok)

d) planowana liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat ogółem - ……………………………………………………..
w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - ………………………………………………………….
e) planowana liczba dzieci z terenu Miasta Żary - ………………………………………………………………...
w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - ………………………………………………………….
f)

planowana liczba dzieci z terenu innych gmin - ……………………………………………………………….
w tym, liczba dzieci niepełnosprawnych - …………………………………………………………

z tego:
-

ilość dzieci …………………………….. z gminy …………………………………………………………...

-

ilość dzieci …………………………….. z gminy …………………………………………………………...

-

ilość dzieci …………………………….. z gminy …………………………………………………………...

…………………………………………………………...
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
Żary, dnia …………………………………………
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Poz. 799
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/53/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 15 kwietnia 2009r.

Burmistrz Miasta Żary
Rozliczenie z wykonania otrzymanej dotacji za ……. kwartał roku ……………..
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres przedszkola niepublicznego
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rozliczenie:
1.

Dane ilościowe
Faktyczna liczba dzieci w miesiącu sprawozdawczym ogółem: ……………………………..
2.
Kwota otrzymanej dotacji w zł
- za kwartał sprawozdawczy - ……………………………………………………………………………
- narastająco od początku roku kalendarzowego - …………………………………………………….
3.
Wykorzystanie dotacji w zł
Rodzaj wydatków
Wydatki
Wydatki narastająco
za kwartał spraod początku roku
wozdawczy
kalendarzowego
§ wynagrodzenia osobowe pracowników
§ dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ składki na ubezpieczenie społeczne
§ składki na fundusz pracy
§ składki na ubezpieczenie zdrowotne
§ zakup materiałów i wyposażenia
§ zakup środków żywności
§ zakup leków i materiałów medycznych
§ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek …
§ zakup energii
§ zakup usług pozostałych
§ …………………………………………………………………..
§ ………………………………………………………………….
§ ………………………………………………………………….
Razem

…………………………………………………………...
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
Żary, dnia ……………………………..
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UCHWAŁA NR XXVIII/54/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zmianami) po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi Rada Gminy w Żarach uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
określający wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, zwanym dalej regulaminem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 2. Regulamin określa w szczególności:
1) wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami);
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły liczony od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
7) tygodniowym
obowiązkowym
wymiarze
godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 4a i ust. 7 Karty Nauczyciela.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca;
3) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Tworzy się roczny fundusz przeznaczony
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, stanowiący
iloczyn liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym
i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar) wg stanu na 1 stycznia roku 2009 i 72%
kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, ustalanej
corocznie w ustawie budżetowej. Środki dla dyrektorów stanowią 25% tej kwoty i są do dyspozycji
organu prowadzącego czyli burmistrza miasta.
2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
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3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane
uczniów;

osiągnięcia

edukacyjne

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych
obszarach działań związanych z realizowanym
procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;

Poz. 800

wiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności
od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a szcze
gólności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) właściwą współpracę z organem prowadzącym
i nadzorującym szkołę;
3) współdziałanie z organami szkoły i związkami
zawodowymi;
4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań
w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

7) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw
osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

9) promocja szkoły na zewnątrz.

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania
we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami
wspomagającymi.
4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego, dla dyrektora poza warunkami wymienionymi w ust. 3 i odnoszącymi się również do stano-

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres
6-ciu miesięcy tj. od 1 września do 28 lutego oraz od
1 marca do 31 sierpnia.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może
przekroczyć 1.000zł w stosunku miesięcznym.
7. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania uwzględniając poziom spełnienia
warunków, o których mowa w ust. 3 ustala dla nauczyciela dyrektor, a w stosunku do dyrektora burmistrz miasta uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli
w zależności od rodzaju szkoły, ilości oddziałów
oraz pełnionej funkcji:
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Stanowisko

3

2
3
Przedszkole czynne ponad 5 godzin Dyrektor
dziennie
Przedszkole czynne ponad 5 godzin Wicedyrektor
dziennie
Szkoły Podstawowe i Gimnazja
Dyrektor

4

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

2

Poz. 800

Ilość oddziałów
4
do 5 oddziałów
powyżej 5 oddz.

300zł – 500zł
do 11 oddziałów
od 12 do 20 oddz.
powyżej 20 oddz.

Wicedyrektor

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu sprawowania funkcji:
1) opiekuna stażu w wysokości 60zł miesięcznie za
każdego nauczyciela powierzonego opiece;
2) wychowawstwa klasy w wysokości 100zł miesięcznie;
3) wychowawstwa grupy (przedszkole) w wysokości 70zł miesięcznie.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji ujętych w ust. 3,
a jeżeli powierzenie stanowiska kierowniczego lub
sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.

Wysokość
dodatku
funkcyjnego
miesięcznie
5
400zł - 800zł
500zł - 900zł

400zł - 900zł
500zł -1.100zł
700zł - 1.200zł
400zł - 800zł

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 7. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych
warunkach w następującej wysokości:
1) dodatek za prace w trudnych warunkach przysługuje za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej;
2) dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje w wysokości 5% stawki godzinowej.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub sprawowanie funkcji ujętych w ust. 3 na czas
określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z końcem miesiąca, w którym upłynął ten okres.

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy
przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

6. Uregulowania zawarte w ust. 5 dotyczą również wcześniejszego odwołania ze stanowiska kierowniczego lub funkcji.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora
szkoły burmistrz miasta.

7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje:

Rozdział 6

1) wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po
trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy;
2) innej osobie wyznaczonej przez organ prowadzący do pełnienia zastępstwa od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po jednym miesiącu nieobecności dyrektora
szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
8. Przyznanie dodatku, o którym mowa ust. 2 i 7
nie wyklucza prawa do dodatku, o którym mowa
w ust. 3.
9. Dodatek funkcyjny określony w ust. 2 i 3 ustala dla nauczyciela i wicedyrektora szkoły dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły i osób
wymienionych w ust. 7 burmistrz miasta.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnego zastępstwa
§ 8. 1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych), przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
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w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

Poz. 800, 801

§ 10. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do
wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009r.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVI/1/08 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary i dyrektorom szkół.
80 0

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXIV/124/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 21 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje:

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania.

§ 1. Rada gminy uchwala regulamin przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy w brzmieniu poniższym:

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 3 regulaminu.

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Bytnica.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków:
a)

za wysługę lat,

b)

motywacyjnego,

c)

funkcyjnego,

d)

za warunki pracy;

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających
z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki z upływem każdego kolejnego roku pracy.
2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub
nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według
wyższej stawki, przysługuje:
1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył
prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;
2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.
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3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
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a)

realizację koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego,

b)

poszerzanie
działalności
pozalekcyjnej
w ramach środków pozabudżetowych,

c)

aktywne podejmowanie działań na rzecz
dzieci i młodzieży zagrożonych patologią
społeczną,

d)

tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne
rozwiązywanie konfliktów,

e)

prawidłową organizację pracy,

f)

współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami, mającą na celu realizację zadań statutowych szkoły;

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi - wójt.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6
rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach
i zasadach określonych w § 5 - § 8 regulaminu.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom stosownie do stopnia spełniania kryteriów,
o których mowa w § 5 dyrektor szkoły.
2. Ustala się kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela:
1) tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły:
a)

zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów,

b)

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

c)

podnoszenie kwalifikacji oraz samokształcenia, wzbogacanie warsztatu pracy,

d)

podejmowanie aktywnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym,

e)

f)

stwarzanie
warunków
do
aktywności
uczniów w miejskich, powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych, w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

2) za osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym:

3) za realizację innych zadań wynikających ze specyfiki szkoły lub placówki;
4) za podejmowanie inicjatyw wpływających na
podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udziału szkoły w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych.
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przydziela organ prowadzący uwzględniając zaangażowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania placówką.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,
w którym dyrektor zaprzestał pełnienia funkcji lub
korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. W przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora
od pierwszego dnia miesiąca, dodatek motywacyjny
nie przysługuje od tego dnia.
3. Ustala się kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły:
1) tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły:
a)

osiągnięcia szkoły w realizacji programów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b)

tworzenie atmosfery, warunków do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników,

c)

dbałość o mienie placówki i zabieganie
szczególnych polepszenie istniejącej bazy,

d)

zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
uczniów,

e)

podnoszenie kwalifikacji oraz samokształcenia,

f)

systematyczny nadzór pedagogiczny,

g)

inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich,

h)

podejmowanie aktywnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym oraz trudnym,
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stwarzanie
warunków
do
aktywności
uczniów w miejskich, powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych,

j)

stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,

k)

efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie,

l)

dbałość o pozytywny wizerunek placówki
i promowanie ich osiągnięć w środowisku
lokalnym,

m) sprawność organizacyjną i menedżerską
w nawiązaniu współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi,
n)

poprawność pod względem formalno prawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność;

2) za osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym:
a)

realizację koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego,

b)

aktywne podejmowanie działań na rzecz
dzieci i młodzieży zagrożonych patologią
społeczną,

c)

poszerzanie
działalności
pozalekcyjnej
w ramach środków pozabudżetowych,

d)

tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne
rozwiązywanie konfliktów,

e)

prawidłową organizację pracy,

f)

prawidłową, zgodną z zasadami dyscypliny
budżetowej, realizację budżetu szkoły,

g)

działania na rzecz poprawy bazy materialnej,
rozwoju i osiągnięć szkoły,

h)

współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami, mającą na celu realizację zadań statutowych szkoły;

3) za realizację innych zadań wynikających ze specyfiki szkoły lub placówki;
4) za podejmowanie inicjatyw wpływających na
podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udziału szkoły w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych.
§ 7. 1. Ustala się wysokość środków finansowych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych zespołach szkół dla
nauczycieli w wysokości 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych
w zespole.
2. Ustala się wysokość środków finansowych,
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów w wysokości 15% planowanych wynagrodzeń zasadniczych.
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3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, tj. okres jednego semestru w roku szkolnym.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi
wskaźnik procentowy od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, którego wartość zawiera się od
0% do 20%.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły
stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, którego wartość zawiera się
od 0% do 30%.
§ 8. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której uzupełnia etat.
2. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej
szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii
dyrektora szkoły poprzedniej.
3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się
w formie pisemnej.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy;
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna
stażu.
§ 10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkole,
przedszkolu lub zespole szkół potwierdzone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektorowi szkoły do 8 oddziałów - od 400zł
do 600zł;
2) dyrektorowi szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej
- od 600zł do 1.200zł;
3) wicedyrektorowi - od 200zł do 600zł;
4) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko
kierownicze, określone w statucie szkoły - od
90zł do 250zł.
1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 9 ust. 2 ustala się za:
1) wychowawstwo klasy - 90zł;
2) funkcję opiekuna stażu - 40zł.
2. Nauczycielom przedszkola i oddziału przedszkolnego przysługuje dodatek za wychowawstwo
w wysokości 90,00zł.
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3. Dodatek przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na pełny etat za jeden oddział, niezależnie od
liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.
§ 11. 1. Nauczycielowi wskazanemu w § 9 ust. 1
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości dodatku
wyższego.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
§ 12. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi szkoły - wójt.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

Poz. 801

zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, ze za czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny
ponadwymiarowe.
6. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa
w pkt 1, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 13. Nauczycielom pracującym w trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach
określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9
rozporządzenia i na warunkach określonych w § 14
i § 15 regulaminu.

§ 17. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się stawkę godzinową wyliczoną
tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 14. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej,
obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę. Nie dotyczy zajęć z muzyki, plastyki, i wychowania fizycznego.

§ 18. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie przy:

§ 15. 1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za
godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie
przepracowaną godzinę w ramach realizowanego
programu nauczania indywidualnego.
2. Godziny nauczania indywidualnego nie są
wliczane do pensum nauczyciela.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 16. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których
mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na
zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela,
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, reali-

Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy

1) 1 osobie w rodzinie - 10,00zł;
2) 2 osobach w rodzinie - 15,00zł;
3) 3 osobach w rodzime - 20,00zł;
4) 4 i więcej osobach w rodzinie - 25,00zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki nie dłużej
jednak jak do ukończenia 26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa w ust. 4, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek wójta.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
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§ 19. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej;
w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę,
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 20. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na
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wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi - wójt.
Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 21. 1. Projekt regulaminu zastał uzgodniony
z właściwymi organizacjami związkowymi w trybie
art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Bytnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

80 1
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UCHWAŁA NR XXIV/127/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 21 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 11/98 Zarządu Gminy w Bytnicy z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie
utworzenia obwodu głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy
Bytnica, Rada Gminy Bytnica uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 11/98 Zarządu
Gminy w Bytnicy dokonuje się zmiany opisu granic
w obwodzie głosowania Nr 2 z uwagi na zmianę
nazwy miejscowości. Nazwę miejscowości „kolonia
Przewodowo” zmienia się na nazwę „Budachów Kolonia”. Dokonuje się również zmiany opisu siedziby obwodowych komisji wyborczych z uwagi na
zmianę nazwy szkół. Nazwę siedziby „sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Bytnicy” zmienia się
na nazwę „sala gimnastyczna Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy” oraz nazwę siedziby „Szkoła Podstawowa w Budachowie” na „Zespół Edukacyjny Budachów”.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania na terenie gminy Bytnica uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie
Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

Załącznik
do uchwały Nr XXIV/127/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 21 kwietnia 2009r.
Numer
obwodu
1

2

Granica obwodu
Bytnica od Nr 1 do Nr 139B i od Nr 146 do Nr 157,
osada PGR Garbowo
Bytnica od Nr 140 do Nr 145 i od Nr 158A do 159C,
leśniczówka Smolary Bytnickie, osada leśna Głębokie
Drzewica, Gryżyna, Struga
Grabin, przysiółek Szklarka
Budachów, gajówka Łasiczyn,
Budachów - Kolonia
Dobrosułów, osada leśna Kępiny, osada leśna Pliszka

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Sala gimnastyczna
Zespołu Edukacyjnego
w Bytnicy

Zespół Edukacyjny
Budachów

80 2
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 maja 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 10 maja 2009r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu
10 maja 2009r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.

III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radną została wybrana:
z listy Nr 1 KWW NASZA GMINA
1) Wróż Lilianna Dorota
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski

II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu Nr 2, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.
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________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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