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910
9 10

UCHWAŁA NR XXVI/182/09
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska uchwala regulamin przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy w brzmieniu poniższym:

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - Burmistrz.

Rozdział I

Rozdział III

Postanowienia wstępne

Dodatek motywacyjny

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
przedszkolu oraz zespole szkół prowadzonych przez
Gminę Cybinka.

§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6
rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach,
i zasadach określonych w § 5 - § 8 Regulaminu.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

§ 5. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku
motywacyjnego po przepracowaniu w szkole na
terenie Gminy Cybinka całego poprzedniego roku
szkolnego.

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
doraŝnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy określa także wysokość
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 3 Regulaminu.
§ 3. 1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych
a w szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów,
z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami
w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach,
itp.,
b) stosowanie różnorodnych metod nauczania
oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac
zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
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f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
g) prowadzenie działalności mających na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie
umiejętności
zawodowych
- udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz
różnych formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy
dydaktycznej,

Poz. 910
gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie
i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich
warunków bhp i ppoż,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowych,
3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjnoremontowe, czystość i estetyka szkoły,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie
akt osobowych pracowników, dysponowanie
funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina
pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do
innowacji i eksperymentów, motywowanie do
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń
i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków
organu prowadzącego,

dokumentacji

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,

g) prawidłowe
prowadzenie
szkolnej i pedagogicznej,

i) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:

9) pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu
problemów,

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania
zadań dodatkowych: konkursy,

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

e) olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych.

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

§ 7. 1. Ustala się wysokość środków finansowych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 4% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty w 2008r.

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
§ 6. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 5
w ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt,
organizowanie działalności administracyjnej,

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje
w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony – na kwartał:
a) od 1 stycznia,
b) od 1 kwietnia,
c) od 1 lipca,
d) od 1 paŝdziernika.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaŝnik procentowy od wynagrodzenia zasad-
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niczego nauczyciela stażysty, którego wartość zawiera się od 0 % do 20 %.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły
stanowi wskaŝnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, którego wartość
zawiera się od 0 % do 80 %.
§ 8. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi
w § 5 ust. 2 - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi
w § 5 ust. 2 i § 6 - Burmistrz.
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której uzupełnia etat.
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje
się w formie pisemnej.
Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w szkole,
przedszkolu lub zespole szkół potwierdzone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny. Wysokość
dodatków funkcyjnych określa załącznik do regulaminu.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
§ 10. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 9 ust. 2 ustala się za:
1) wychowawstwo klasy:
a) w klasach liczących do 15 uczniów - 50,00zł;
b) w klasach liczących od16 do 25 uczniów
- 70,00zł;
c) w klasach liczących od 26 i więcej uczniów
- 95,00zł;
2) funkcję opiekuna stażu - 40,00zł.
2. Nauczycielom przedszkola i oddziału przedszkolnego przysługuje dodatek za wychowawstwo
w wysokości 70,00 zł. Dodatek przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na pełny etat za jeden oddział, niezależnie od liczby oddziałów, w których
prowadzą zajęcia. Nauczycielom, o których mowa
wyżej, zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć,
przysługuje dodatek za wychowawstwo oddziału
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

Poz. 910

§ 11. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden
dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do
dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatków, o których mowa § 9 ust. 2, nauczycielowi
przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.
3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), na czas zastępstwa dyrektora.
§ 12. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 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.
§ 14. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki godzinowej,
obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę.
§ 15. 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, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych.
Rozdział VI
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,
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realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

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, że za czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.

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

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny
ponadwymiarowe.
§ 17. Do wynagrodzenia za godziny doraŝnych
zastępstw stosuje się stawkę godzinową wyliczoną
tak, jak za godziny ponadwymiarowe.
Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 18. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie przy:
1) 1 osobie w rodzinie - 10,00zł,
2) 2 osobach w rodzinie - 15,00zł,
3) 3 osobach w rodzinie - 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, który nie posiada własnego
ŝródła dochodu lub który jest nauczycielem,

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez jednego z pracodawców.
§ 19. 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
wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - Burmistrz.
Rozdział VIII

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

Przepisy końcowe

3) dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki nie dłużej
jednak jak do ukończenia 26 roku życia,

§ 21. Projekt regulaminu został uzgodniony
z właściwymi organizacjami związkowymi w trybie
art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego ŝródła dochodu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

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
- Burmistrza.

§ 3. Traci moc uchwała nr 156/XXIII/08 Rady
Miejskiej w Cybince z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wpłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
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Załącznik
do uchwały Nr XXVI/182/09
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 kwietnia 2009r.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko

1

2

1.

2.

Wysokość dodatku
funkcyjnego
(w złotych)
3

Przedszkola:
dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie

do 700

Szkoły podstawowe: )
Szkoły wszystkich typów
1) dyrektor szkoły ( zespołu), liczącej:
- do 7 oddziałów
- od 8 – 18 oddziałów
- 19 i więcej oddziałów
2) wicedyrektor )
3) kierownik filii szkoły podstawowej.
4) kierownik świetlicy

do 600
do 900
do 1100
do 600
do 300
do 200

) łącznie z oddziałami przedszkolnymi;
) stanowisko wicedyrektora przysługuje w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów.

9 10

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

911
9 11

UCHWAŁA NR XXXII/216/09
RADY MIASTA I GMINY MAŁOMICE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagra-

dzania w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Małomice, o brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. 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 (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn.
zm.);
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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 wynagrodzenia za prace w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181);
3) szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole,
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Małomice;
4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w ust. 3;
5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego;
6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę;
7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) oraz w § 1 uchwały
Nr XXXVIII/294/02 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla
dyrektorów i wicedyrektorów szkół;
9) godzinach ponadwymiarowych i godzinach doraŝnych zastępstw - należy przez to rozumieć
godziny przydzielone nauczycielowi, o których
mowa w art. 35 ust. 2 i 2a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn,
zm.);
10) pracodawcy - należy przez to rozumieć dyrektora dla nauczycieli, zatrudnionych w placówce,
o której mowa w ust. 3, dla dyrektora burmistrza Małomic;
11) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach,
o których mowa w ust. 3;
12) organizacja związkowa działająca na terenie
szkoły - należy przez to rozumieć ognisko
Związku Nauczycielstwa Polskiego lub inną,
równoważna strukturę działająca w ramach innych organizacji związkowych skupiających nauczycieli;
13) zakładowa organizacja związkowa - należy
przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP, komisje Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”, Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata”.

Poz. 911
Rozdział 2
Wynagrodzenia nauczycieli

§ 3. Tabelę zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela, a także
zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.
§ 4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) nagród jubileuszowych;
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;
6) dodatku „wiejskiego”, określonego w art. 54
ust. 5 Karty Nauczyciela
określają odpowiednie przepisy, Karty Nauczyciela
oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Rozdział 3
Dodatek za wysługę lat
§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach
miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy,
z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć
20% wynagrodzenia zasadniczego.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za
wysługę lat wlicza się:
1) okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu za sposób
ustania stosunku pracy;
2) okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie
niższym niż połowa obowiązującego wymiaru
zajęć (czasu pracy);
3) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie
w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się
odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego
do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik
jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu
dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu
okresy podstawowego zatrudnienia.
3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku
pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze
łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się
okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
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4. 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;
3) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądŝ konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, na
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego;
4) za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Podstawą do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
6. Decyzję o przysługującym dodatku za wysługę
lat przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej.
Rozdział 4
Dodatek motywacyjny
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
i dyrektorów nalicza się w wysokości 4% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli i dyrektorów.

chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c)

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

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

systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)

podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)

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

e)

prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g)

przestrzeganie dyscypliny pracy;

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

udział w organizowaniu uroczystości i innych imprez szkolnych,

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

3. Dodatek motywacyjny przyznany dla nauczyciela nie może być niższy niż 3% i wyższy niż
10% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.

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

d)

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów - Burmistrz Małomic uwzględniając warunki regulaminu.

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

e)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 można przyznać
nauczycielom i dyrektorom dodatki motywacyjne.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż trzy miesięcy i nie dłuższy
niż rok szkolny.
§ 7. Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności za:
a)

b)

uzyskiwanie przez, uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno
- wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
umiejętne rozwiązywanie problemów wy-

§ 8. Dyrektorzy mogą otrzymać dodatek motywacyjny za znaczące efekty pracy, a w szczególności
za:
a)

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

b)

wzorowej organizacji pracy szkoły,

c)

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

d)

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

dbania o bazę szkolną, remonty, inwestycje,

f)

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

g)

przestrzeganie prawa pracy w realizacji
funkcji kierownika zakładu pracy, w tym
współdziałanie z ogniwami społecznymi,

h)

umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery
pracy,

i)

dbanie o czystość i estetykę szkoły,

j)

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
Rozdział 5
Dodatek funkcyjny

§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości procentowej od wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami:
a)

dyrektor szkoły:
-

do 10 oddziałów od 30% do 50%,

-

do 20 i więcej oddziałów od 30% do 70%,

b)

wicedyrektor szkoły od 30% do 50%.

Poz. 911
wynagrodzenia danego nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami, o którym mowa w rozporządzeniu.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, 2 i 4, powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
Rozdział 6
Dodatki za warunki pracy
§ 10. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych,
uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1
i 2 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej
części zwany dodatkiem za warunki pracy.
Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu
dodatku określił Minister Edukacji Narodowej
i Sportu w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 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. Dodatek za warunki pracy przysługuje:
a)

za prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

b)

za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

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

dla dyrektorów - Burmistrz Małomic.

-

dla stanowisk kierowniczych - dyrektor
szkoły.

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:
a)

wychowawstwo klasy w szkołach - do
15 uczniów w wysokości 90PLN,

b)

wychowawstwo klasy w szkołach - do
25 uczniów w wysokości 110PLN,

c)

wychowawstwo klasy w szkołach - powyżej
25 uczniów w wysokości 120PLN,

d)

funkcję opiekuna stażu - w wysokości 3% za
każdego nauczyciela odbywającego staż,
nad którym sprawuje opiekę, zasadniczego

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, z którą dodatek jest związany.
4. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Małomic.
Rozdział 7
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeżeli praca
w tych godzinach została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku, przez miesięczną i liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
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Poz. 911, 912

Miesięczną liczbę obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa
w ust. 1, ustala się mnożąc odpowiedni tygodniowy
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.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Małomice.

§ 12. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 12, przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do
wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego Małomice i w placówkach oświatowych, i obowiązuje na czas nieokreślony.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 13. Projekt regulaminu został uzgodniony przez
właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30
ust. 6a Karty Nauczyciela.

§ 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowania przepisy Karty
Nauczyciela.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXVII171/08 Rady
Miejskie w Małomicach z dnia 28 listopada 2008r.

Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
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UCHWAŁA NR XXXII/217/09
RADY MIASTA I GMINY MAŁOMICE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (t .j. Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego o brzmieniu:
Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego
§ 1. Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dotyczy nauczycieli przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Małomice.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć: przedszkole,
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Małomice;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach,
o których mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom posiadającym pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela o ile zatrudnieni
są w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa
obowiązującego wymiaru zajęć.
2. W przypadku zatrudnienia w dwóch i więcej
szkołach, dla których Gmina Małomice jest organem
prowadzącym, przysługuje tylko jeden dodatek.
3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego
uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
a)

przy jednej osobie w rodzinie - 55zł,

b)

przy dwóch osobach w rodzinie - 70zł,

c)

przy trzech osobach w rodzinie - 85zł,

d)

przy liczbie osób większej niż trzy w rodzinie
- 100zł.

4. Do osób, o których mowa w pkt 3 zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
małżonka oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, nie
dłużej jednak jak do ukończenia 26 roku życia.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale
z nim zamieszkującym będącemu także nauczycielem, przysługuje jeden dodatek.
6. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
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7. Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w pkt 5,
na ich wspólny wniosek.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Małomic.
10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
11. Dodatek przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia, z wyłączeniem okresu korzystania
z urlopu dla poratowania zdrowia. Dodatek przysługuje także w okresach:
a)

Poz. 912, 913
b)

korzystania z urlopu macierzyńskiego.

12. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 4. W sprawach nie uregulowanych w powyższych paragrafach zastosowanie mają zasady określone w art. 54 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela.
§ 2. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
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UCHWAŁA NR XXXII/240/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej będących własnością
Gminy Bledzew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43
ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się następujące stawki opłat
za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej:
1) podest metalowy (scena) o wymiarach 1x4m
- 30zł + VAT/szt./dobę;
2) blaty drewniane o wymiarach 1x4m - 20zł
+ VAT/szt./dobę;
3) ławostoły drewniane - 20zł + VAT/szt./dobę;
4) parasole ogrodowe - 20zł + VAT/szt./dobę;
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5) namioty biesiadne:
a)

o wymiarach 6x3m - 60zł + VAT/szt./dobę,

b)

o wymiarach 3x3m - 30zł + VAT/szt./dobę.

2. Zwalnia się z opłat, o których mowa w ust. 1
wszystkie instytucje, jednostki, sołectwa podległe
Urzędowi Gminy Bledzew.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XXI/180/09
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Bobrowice
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

4. Decyzję o przysługującym dodatku za wysługę
lat przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

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

§ 1. Wprowadza się regulamin określający wysokości oraz szczegółowe warunki przyznające nauczycielom następujących:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) dodatków płacowych:
a)

za wysługę lat,

b)

motywacyjnego,

c)

funkcyjnego,

d)

za warunki pracy;

2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŝnych zastępstw.
Rozdział 2

a)

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

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

c)

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

Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach
miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy,
z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
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;
3) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądŝ konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, na
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego;
4) za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
3. Podstawą do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.

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

podnoszenie umiejętności zawodowych,

b)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

c)

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

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

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

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

d)

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

2. Dyrektorzy szkół otrzymują dodatki motywacyjne za znaczące efekty pracy w zakresie:
1) prawidłowej organizacji pracy szkoły;
2) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy
jednostki;
3) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
4) współpracy ze środowiskiem;
5) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność placówki.
§ 4. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi 6% dla szkoły licząc go od wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli w danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor placówki, uwzględniając
poziom spełnienia warunków, o których mowa
w § 3.
4. Kwota przyznanych dodatków nie może przekroczyć wysokości przyznanych środków na ten cel
w planie finansowym szkoły na dany rok budżetowy.

Poz. 914

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, warunki pracy szkoły oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,
w jakich funkcjonuje szkoła, ustala wójt gminy,
a dodatek dla zastępcy dyrektora - dyrektor szkoły.
§ 6. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości do 3%;
2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości do 3%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, ustala dyrektor uwzględniając zakres
i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji.
§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
- od tego dnia.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje
wójt gminy w ramach środków określonych w § 4
ust. 1 z uwzględnieniem wydatkowanych środków
na przyznane dodatki motywacyjne dla nauczycieli
po spełnieniu warunków określonych w § 3 uchwały.

2. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 5
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku,
o którym mowa w § 6 ust. 1.

Rozdział 4

§ 8. Nauczycielom pracującym w trudnych
i uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny
z tym że:
1) dyrektorowi w wysokości:
a)

Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach i zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach - 250zł - 300zł,

b)

Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
- 600zł - 700zł,

c)

Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach - 700zł - 900zł.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 z póŝn. zm.).
2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:
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a)

za prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,

b)

za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami.

§ 10. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach
uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki
pracy, zwiększony 2% ich wynagrodzenia zasadniczego.
§ 11. 1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się za
czas faktycznego wykonywania zajęć dydaktycznych
i wychowawczych z uczniem.

wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
3. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia
realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, należy każdą jego godzinę przeliczać proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęć i ich wymiaru godzin.
4. Za faktycznie przepracowane uznaje się także
godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł realizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŝnych zastępstw nalicza się miesięcznie i wypłaca się z dołu.
Rozdział 7

2. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora wójt gminy.
Rozdział 6
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 12. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraŝnego zastępstwa
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŝnego zastępstwa nauczyciela.

Poz. 914, 915

Postanowienia końcowe
§ 13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. oraz 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 póŝn. zm.).
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Mariola Szajek

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w pkt 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni
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UCHWAŁA NR XXI/181/09
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku mieszkaniowego w następu-

jącym brzmieniu:
§ 2. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
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2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 1%;
2) przy dwóch i trzech osobach w rodzinie - 2%;
3) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 3%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka, który nie posiada własnego
ŝródła dochodów, lub który jest nauczycielem;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego ŝródła utrzymania.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie
powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny,
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
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w wysokości określonej w § 2 ust. 2. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał dodatek.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego pracodawcę.
§ 3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta została zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 4. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony
został wniosek o jego przyznanie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Mariola Szajek
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UCHWAŁA NR XXI/182/09
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje :

Lp.
1.

2.
3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- od 6 do 9 oddziałów
- powyżej 9 oddziałów
Dyrektor przedszkola
Wicedyrektor szkoły (zespołu)

Tygodniowy wymiar godzin
8
5
12
14

2. Określa się obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowa-

Lp.
1.

§ 1. 1. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze:

dzonych przez Gminę Bobrowice, według następujących norm:

Stanowisko kierownicze
Pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne

§ 2. W przypadku uzupełnienia etatu zajęć dydaktycznych w formie zajęć określonych w § 1 ust. 2,
ilość godzin uzupełniających etat zajęć dydaktycznych określa się na zasadach tam określonych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.

tygodniowego
nauczycieli.

Tygodniowy wymiar godzin
20
obowiązkowego

wymiaru

godzin

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 września
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Mariola Szajek

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Bobrowice
Nr XVII/136/08 z dnia 17 września 2008r. w sprawie
9 16
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UCHWAŁA NR XXI/183/09
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.
Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin ustala się według wzoru:
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W = (x1 + x2 + … xn) : ( x1 : y2 + x2 : y2 +….. xn : yn)
gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli,
x1 ,x2, …., xn - oznacza ilość godzin poszczególnych
stanowisk przydzieloną nauczycielowi
w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2, …, yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych
stanowisk
dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych (których określone obowiązki realizuje nauczyciel).
2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć należy zaokrąglić do pełnej godziny w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny zaokrąglić w dół, a co najmniej
0,5 godziny i więcej zaokrąglić w górę.

lonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć stanowić będą godziny ponadwymiarowe.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Bobrowice
Nr IX/55/07 z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 września
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Mariola Szajek

3. Wszystkie godziny zajęć realizowane przez
nauczycieli, o których mowa w ust. 1, powyżej usta9 17
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UCHWAŁA NR XXI/184/09
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Bobrowice mogą być
udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub
nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Bobrowice;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;

2) jest dostępny publicznie w całości lub części;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy
Bobrowice;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy
zabytku może finansować nakłady konieczne obejmujące:

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

5) wykonanie projektu budowlanego
z przepisami prawa budowlanego;

zgodnie

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;
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10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więŝby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części
składowe i przynależności;
12) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
§ 2. O dotację może się ubiegać każdy podmiot
będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł
prawny wynikający z użytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu
albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem
zapisu § 1 ust. 1.
§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Bobrowice na
wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona
w wysokości do 35% ogółu nakładów na te prace
lub roboty.
2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, którym mowa w § 2 ust. 1, nie może zostać
udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych ŝródeł;
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminę Bobrowice i inne uprawnione organy
przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 4. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć
wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu,
którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny
wnioskodawcy do władania zabytkiem;
3) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
4) harmonogramem i kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem ŝródeł ich finansowania;
5) informację o środkach publicznych przyznanych z innych ŝródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację
o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;
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6) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i ŝródeł dofinansowania otrzymanego
ze środków publicznych.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej
przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,
poz. 1291).
4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach
prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej
dla przedsiębiorców.
5. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu
ubiegającego się o dotację, ani na prace remontowo
- budowane nie objęte wnioskiem oraz zawartą
umową o udzielenie dotacji.
6. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa
w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości
wnioskowanej.
§ 5. 1. Wnioski o dotację składa się Wójtowi
Gminy Bobrowice do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na
prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
również możliwość złożenia wniosków i przyznania
dotacji w trakcie roku budżetowego pod warunkiem
posiadania środków na sfinansowanie tych wydatków.
§ 6. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Bobrowice
w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano
dotację;
3) kwotę przyznanej dotacji.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji rada gminy uwzględnia kwotę zaplanowana na
ten cel w budżecie Gminy Bobrowice.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, ogłasza się
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Bobrowicach.
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§ 7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej przez Wójta Gminy Bobrowice
z beneficjentem określającej, w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które
w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia
tych wydatków;
3) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się
pełnej kontroli w zakresie przeznaczenia dotacji
i należytego wykonania prac lub robót budowlanych, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
4) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;
5) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji;
6) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na
mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych - beneficjent
traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne
lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 8. Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 3 jest
przeprowadzana przez osoby upoważnione przez
wójta i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa
i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności
znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich
zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

Poz. 918

§ 9. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent
w sposób i w terminach określonych w umowie
składa Wójtowi sprawozdania z wykonania prac lub
robót budowlanych.
2. Sprawozdanie określa:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków
publicznych;
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji
kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy
wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem
wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.
3. Wzór sprawozdania z rozliczenia udzielonej
dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. W przypadku częściowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania
środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia
część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Bobrowice na zasadach
określonych w umowie.
§ 11. Pracownik odpowiedzialny za zabytki prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne
organy uprawnione do udzielania dotacji na prace
lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach
przyznanych przez Radę Gminy Bobrowice.
§ 12. Traci moc uchwała Rady Gminy Bobrowice
Nr XIV/110/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bobrowice.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Mariola Szajek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/184/09
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Wójt Gminy Bobrowice
66-627 Bobrowice 131

Wniosek
o udzielenie w roku ………………. dotacji na prace konserwatorskie, Restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Bobrowice, wpisanym do rejestru
zabytków
I. Podstawowe dane o zabytku i wnioskodawcy:
A. Dane o zabytku:
1. Nazwa zabytku:

2. Dane o zabytku:
Nr w rejestrze zabytków:
wpis z dnia:
3. Dokładny adres zabytku:

B. Dane o wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy:

2. Adres/siedziba wnioskodawcy:

3. Nr NIP wnioskodawcy:
4. Nr REGON wnioskodawcy:
5. Inne dane o wnioskodawcy:
a) forma prawna:
b) nazwa i nr rejestru:
c) data wpisu do rejestru/ewidencji:
d) osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowymi):
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e) bank (nazwa, adres) i Nr konta wnioskodawcy:

C. Tytuł prawny do posiadania zabytku:
(własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)

księga wieczysta Nr ………………… prowadzona (w przypadku braku księgi wieczystej)
zbiór dokumentów Nr……………………..
przez Sad Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
D. Uzyskane pozwolenia:
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku
wydane przez:
z dnia:
Nr zezwolenia:
2. Pozwolenie na budowę
wydane przez:
z dnia:
Nr zezwolenia:
II. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach
A. Zakres rzeczowy prac lub robót i jego charakterystyka:

B. Uzasadnienie celowości prac lub robót:

C. Termin realizacji: (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

D. Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich sfinansowania:
Źródła sfinansowania
Ogółem:
wnioskowane dofinansowanie ze środków
Gminy Bobrowice
środki własne Wnioskodawcy
środki wnioskowane lub pozyskane z:
- budżetu państwa
- budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego
- innych ŝródeł (należy wskazać jakich):

Kwota w zł

udział w całości kosztów (w%)
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III. DODATKOWE INFORMACJE:
Wykaz wykonanych przez Wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, na który składany jest wniosek o dotację, z podaniem
wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków
publicznych:
Dotacje ze środków publiczPoniesione
Rok
Zakres wykonanych prac
nych (wysokość, źródło i przewydatki w zł
znaczenie)

IV. Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o
Wysokość wnioskowanej
Tak/nie
dotację
dotacji
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy
V. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru
gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej);
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
4) pozwolenie na budowę oraz kosztorys, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac i kosztorys przy zabytku ruchomym;
5) harmonogram i kosztorys prac.
V. PODPISY
1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpis/y i pieczątki imienne)

Bobrowice, dnia …………………………………….

(pieczątka Wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/184/09
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 28 kwietnia 2009r.

Sprawozdanie
z wykonania prac lub robót (zadania):

(nazwa zadania)

w okresie od
określonego w umowie Nr:
pomiędzy Wójtem Gminy Bobrowice a

do
zawartej w dniu:

(imię nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację)

I. Sprawozdanie merytoryczne
1. W jakim stopniu planowane prace zostały zrealizowane

2. Opis zrealizowanych zadań (zgodnie z porządkiem zawartym we wniosku o dotację i umowie)1

1

Opis winien zawierać szczegółowe informacje o zrealizowanych pracach, zgodnie z ich układem we wniosku
o przyznanie dotacji.
Należy uwzględnić wszystkie planowane prace, określić ich stopień wykonania, wyjaśnić ewentualne odstępstwa
od planowanego zakresu i harmonogramu.

II. Sprawozdanie finansowe
A. Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:
1. Koszty ze względu na źródło finansowania
Ŝródło
Całkowity koszt zadania, w tym:
koszty pokryte ze środków Gminy Bobrowice
koszty pokryte ze środków własnych Dotowanego
koszty pokryte z innych ŝródeł

Kwota w zł

Udział %
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2. Koszty ze względu na typ
lp.

rodzaj kosztów (zakupy, materiały, usługi
obce w tym : remonty i pozostałe
- wymienić jakie)

koszt całkowity

W złotych
w tym koszty pokryte ze środków Gminy Bobrowice

Łącznie
3. Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania

B. Zestawienie rachunków:2
Nr dokumentu
Nr pozycji
lp.
księgowego
kosztorysu

data

nazwa wydatku

kwota w zł

w tym ze środków
Gminy Bobrowice

Łącznie
2

Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich rachunków za okres sprawozdawczy, z wyszczególnieniem tych,
które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien:
Nr rachunku, datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych
z otrzymanej dotacji opatrzony był na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem
zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez
osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.
Oryginały faktur, rachunków podlegają zwrotowi, należy je przechowywać i udostępnić podczas przeprowadzanych ewentualnie czynności kontrolnych.

C. Podsumowanie realizacji zadania:
Kwota dotacji określona w umowie
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane ze środków Gminy
Bobrowice
Uwagi dodatkowe:

zł
zł

III. Informacje dodatkowe załączniki:3

3

Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, opinie itp.).

IV. Oświadczenia i podpisy
1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.
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2. Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane z budżetu Gminy Bobrowice zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z póŝn. zm.).
1. Podpis osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej)
1a. Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie

(Podpis/y i pieczątka imienna)

(Pieczątka instytucji)

Bobrowice, dnia ……………………………………..
2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

Sprawozdania należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie przewidzianym
w umowie o dotację
V. Adnotacje urzędowe

9 18
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UCHWAŁA NR XXI/161/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 35 ust. 3,
art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala:
Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków
i innych elementów wynagrodzenia w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa w szczególności:
1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;
2) wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych
zastępstw;
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest
mowa bez bliższego określenia o:

niające do dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawa do dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło w ciągu
miesiąca.
4. Podstawą do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnianie przez nauczyciela co najmniej 3 z niżej wymienionych kryteriów:
1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)

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

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

c)

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

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.
Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293,
z 2007r. Nr 56, poz. 372 i z 2008r. Nr 42,
poz. 257).
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty
Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy upraw-

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

systematyczne i efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,

b)

podnoszenie umiejętności zawodowych,
wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
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c)

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

d)

prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do
dyrektora szkoły wójt gminy.

e)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

7. Dodatek motywacyjny stanowi odrębną część
wynagrodzenia.

f)

przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

opiekowanie się samorządem uczniowskim,

c)

przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

d)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły;

5) dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół:
a)

prawidłowość dysponowania przyznanymi
szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami z innych ŝródeł,
a także gospodarowania mieniem,

nego dla dyrektorów szkół od 60zł do 500zł miesięcznie.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono
w szkołach stanowiska kierownicze, opiekuna stażu
oraz wychowawstwo klasy przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w § 5 ust. 4 i 8
niniejszego regulaminu.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala wójt gminy w granicach stawek określonych w ust. 8 uwzględniając wielkość placówki,
jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.
3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów szkół, osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze oraz osób ustalonych w ust. 4 ustala
dyrektor szkoły.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu w wysokości 50zł miesięcznie za
1 nauczyciela powierzonego opiece, który odbywa staż;
2) wychowawstwa klasy w szkołach podstawowych i w gimnazjum:

b)

przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów,

-

do 10 uczniów w klasie 45zł miesięcznie,

c)

przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,

-

od 11 do 14 uczniów w klasie 55zł miesięcznie,

d)

umiejętne zarządzanie zespołem pracowniczym, tworzenie dobrej atmosfery pracy,

-

od 15 do 19 uczniów w klasie 65zł miesięcznie,

e)

wdrażanie innowacji i programów autorskich,

-

powyżej 20 uczniów w klasie 75zł miesięcznie.

f)

wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego i spraw administracyjno - gospodarczych,

g)

aktywna działalność placówki oświatowej
w środowisku.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, natomiast dla dyrektorów szkół
na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego
dla wszystkich szkół w wysokości 15zł na jeden etat
kalkulacyjny miesięcznie.
4. Minimalna wysokość przyznanego dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli wynosi 50zł miesięcznie.
5. Wysokość przyznanego dodatku motywacyj-

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko
kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi
na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia obowiązków.
6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem
przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby,
jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie
nieusprawiedliwionej
nieobecności
w
pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.
8. Tabela stawek dodatków funkcyjnych:
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Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie w złotych)

Stanowisko
Dyrektor szkoły
do 6 oddziałów
od 7 do 16 oddziałów
od 17 i powyżej 17 oddziałów
Wicedyrektor w szkole od 12 oddziałów
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
każdą godzinę przeprowadzoną w trudnych lub
uciążliwych warunkach tj.:
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych
w
szkołach
podstawowych
10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w klasach powyżej
28 uczniów;
2) za prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10% zwiększonej stawki
godzinowej nauczyciela.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstw doraŝnych nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie
została zrealizowana w warunkach uprawniających
do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub godzin doraŝnych
zastępstw.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,49 godziny pomija się, a co
najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraŝnego zastępstwa udziela się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli
realizujących wymiar godzin na podstawie art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela, prowadzących zajęcia
z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala
się według przedmiotu, dla którego wymiar jest
korzystniejszy - jeżeli nauczyciel naucza tego przed-
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250 - 550
400 - 800
550 - 1.100
250 - 500
miotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.
5. Godziny zastępstw doraŝnych realizuje się
w szczególnie uzasadnionych wypadkach spowodowanych nieobecnością nauczyciela bez względu
na liczbę nieobecnych dni. Jeżeli zastępstwo prowadzi nauczyciel, wynagrodzenie za godzinę wynosi
100% zgodnie ze stopniem awansu zawodowego.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 8. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) nauczycielom posiadającym pełne kwalifikacje
do zajmowanego stanowiska nauczyciela;
2) nauczycielom zatrudnionym w wymiarze godzin nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć;
3) dodatek przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, do
których zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących współmałżonka oraz
dzieci pozostających na jego utrzymaniu i uczących się nie dłużej niż do 25 roku życia.
2. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości:
1) 25zł dla 1 osoby;
2) 35zł dla 2 osób;
3) 50zł dla 3 osób;
4) 65zł dla 4 osób;
5) 80zł dla 5 i więcej osób.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela.
6. O każdej zmianie w rodzinie, nauczyciel niezwłocznie powiadamia na piśmie zakład pracy.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 9. Określone w niniejszym regulaminie zasady
przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
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Brzeŝnica, zachowuje wymóg średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela.
§ 10. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
trybie art. 30 ust. 6a Karta Nauczyciela.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XVII/135/08 Rady
Gminy Brzeŝnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
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warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Brzeŝnica na rok 2009.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Janusz Wygnaniec
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UCHWAŁA NR XXI/164/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy
z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004r. Nr 92, poz. 880 z póŝn. zm.) Rada Gminy
Brzeŝnica uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako pomnik przyrody, jedno
drzewo z gatunku dąb szypułkowy, rosnące na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, administrowanej przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
Szprotawa, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 941
wsi Jabłonów - teren leśnictwa Jelenin, oddział 80 f
o wymiarach: wysokość 26m, obwód pierśnicy
394cm.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie okazałego
wiekowego drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, estetycznej i kulturowej, odznaczającego się
indywidualnymi cechami.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody wymienionego w § 1 wprowadzić ochronę w postaci następujących zakazów:
1) niszczenia,
obiektu;

92 0

uszkadzania

lub

przekształcania

2) umieszczenia tablic reklamowych.
§ 4. Zniesienie ochrony może nastąpić w drodze
obowiązujących przepisów prawa.
§ 5. Nadzór i opiekę nad drzewem wymienionym
w § 1 uchwały sprawować będzie Nadleśnictwo
Szprotawa.
§ 6. Za nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w § 2 grożą kary przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.
§ 8. Uchwała wchodzie w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Wygnaniec
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UCHWAŁA NR XXXII/244/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół
oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
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 póŝn. zm. ) oraz art. 42
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

Lp.
1

2

3

§ 1. Dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wicedyrektorom szkół obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela i określa się go w poniższej tabeli:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły (zespołu liczącego):
- 5 - 6 oddziałów
- 7 - 8 oddziałów
- 8 - 14 oddziałów
- 15 oddziałów i powyżej
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie, liczącego:
- 2 oddziały
- powyżej 2 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu liczącego):
- 8 - 14 oddziałów
- 15 oddziałów i powyżej

10
8
5
3

12
10
9
7

§ 2. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły lub przedszkola od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego
w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub
przedszkola powodują znaczne zwiększenia zadań
dyrektora i do tego zwolnienia nie zgłosi zastrzeżeń
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

cem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić
tę funkcję.

§ 3. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym
powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora
w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia
tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie
funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z koń-

§ 5. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
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§ 4. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczyciela pedagoga wynosi
20 godzin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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UCHWAŁA NR XXXII/245/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42, ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) Rada
Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:

się w pełnych godzinach w taki sposób, że pomija
się wartość do 0,5 godziny, a wartość 0,5 godziny
i powyżej tej wartości przyjmuje się za pełną godzinę.

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc
liczbę realizowanych godzin danego stanowiska
przez wymiar obowiązkowy wynikający z art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i sumując te ilorazy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje
92 2
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UCHWAŁA NR XXXII/248/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Kłodawa na lata 2009 - 2013
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 póŝn. zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2001r. Nr 71, poz. 733 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:

bem Gminy Kłodawa na lata 2009 - 2013 o treści, jak
w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 1. Rada Gminy Kłodawa uchwala Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-

Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/248/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 kwietnia 2009r.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłodawa na lata 2009 - 2013
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym
gminy, nałożonym ustawą z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobem
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2001r. Nr 71, poz. 733 z póŝn. zm.), zwanej dalej
ustawą o ochronie lokatorów.
O kształcie lokalowej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych
przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przy uwzględnianiu lokalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, w szczególności
finansowych, demograficznych, urbanistycznych,
infrastrukturalnych i techniczno – organizacyjnych.
Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy według
stanu na 31 stycznia 2009r. pozostających w zarządzie Wójta Gminy Kłodawa wynosi ogółem 21 lokali,
z czego 16 lokali komunalnych jest we wspólnotach
mieszkaniowych.
Całkowita powierzchnia mieszkaniowego komunalnego zasobu gminy wynosi 1193,7m2.
I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
1. Na terenie gminy nie prowadzi się budownictwa mieszkalnego zakładowego, ani też spółdzielczego. Jedynie prywatni inwestorzy budują
domy jedno i wielorodzinne pod własne potrzeby
lub w celu ich odsprzedaży.
2. Gmina Kłodawa w zasobie komunalnym posiada wydzielone geodezyjnie, uzbrojone w media
działki, gdzie prowadzi obecnie lub zamierza w latach następnych budować lokale socjalne. W 2009r.
zasób mieszkaniowy gminy zwiększy się o siedem
lokali socjalnych.
3. Gmina w miarę posiadanych środków budżetowych może powiększać zasób mieszkaniowy poprzez zakup lokali mieszkalnych. W 2009r. planuje
się zakup jednego lokalu.
4. Uwzględniając sprzedaż, budowę nowych, odzyskanie lub zakup, a także adaptację przewiduje się,
że w latach 2009 - 2013 ogólna liczba lokali mieszkalnych będzie oscylować w granicach od 26 do
28 lokali, z czego od 7 do 11 to lokale socjalne.
II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali z podziałem na kolejne lata
1. Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego jest zróżnicowany. Na ogólną ilość 21 lokali
mieszkalnych - (stan na 31 stycznia 2009r.): 10 lokali
przedstawia dobry stan techniczny. Pozostałe lokale
znajdują się w złym stanie.

Poz. 923

2. Ze względu na ograniczone środki finansowe
Gminy Kłodawa i niskie wpływy z czynszów mieszkaniowych nie planuje się w latach 2009 - 2013 modernizacji lokali mieszkalnych, natomiast przewiduje
się w tym okresie wykonanie niezbędnych remontów bieżących.
3. W latach obowiązywania programu przewiduje się wydatki na bieżące remonty mieszkań, i tak
w roku: 2009 - 20,000zł, 2010 - 27,000zł, 2011
- 30,000zł, 2012 - 35,000zł, 2013 - 35,000zł.
III. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na terenie
gminy może być realizowana w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze
zm.) oraz stosownych uchwał jakie w tej sprawie
Rada Gminy Kłodawa podejmie w latach 2009
- 2013.
2. W latach 2009 - 2013 planuje się sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych. Dotyczy to w szczególności
lokali, w których Gmina Kłodawa jest członkiem
wspólnoty mieszkaniowej.
IV. Zasady polityki czynszowej
1. Zasady polityki czynszowej określone zostały
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą ustawą stawka
miesięczna czynszu za 1m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego, zwaną stawką bazową, ustalona będzie przez Wójta Gminy Kłodawa w trybie zarządzenia, uwzględniającego czynniki podwyższające
i obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego.
2. Czynniki podwyższające stawkę bazową:
a)

lokal położony na I piętrze w budynku wielorodzinnym - 5%,

b)

lokal wyposażony w centralne ogrzewanie
- 10%.

3. Czynniki obniżające stawkę bazową:
a)

lokal położony na poddaszu lub strychu
- 10%,

b)

lokal wspólny dla dwóch lub więcej rodzin
- 10%,

c)

lokal położony w suterenie - 10%,

d)

lokal bez lub tzw. ślepą kuchnią - 10%,

e)

lokal bez wody, kanalizacji oraz łazienki
i w.c. - 10%.

4. Aktualny czynsz za 1m2 powierzchni użytkowej
w lokalu socjalnym stanowi 40% wartości stawki
bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej. Może on
ulec zmianie, lecz nie więcej niż 50% wartości stawki
bazowej.
5. Minimalna stawka czynszu wolnego za lokale
mieszkalne należące do zasobów gminy o powierzchni przekraczającej 15m2 na jedną osobę wy-
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nosi 150% stawki bazowej czynszu regulowanego za
1m2 powierzchni użytkowej.
6. Najemca lokalu komunalnego lub socjalnego
może wnioskować o obniżenie stawki czynszu do
wysokości całkowitego zwolnienia najemcy z tego
czynszu na czas określony, jeżeli najemca na własny
koszt wykonana konieczny remont lokalu w zakresie
obciążającym wynajmującego. Zakres remontu oraz
warunki rozliczeń finansowych przed jego rozpoczęciem najemca musi uzgodnić w formie pisemnej
z wynajmującym, pod rygorem utraty możliwości
zastosowania ulg lub zwolnienia z czynszu.

Poz. 923

wspomagające budownictwo mieszkaniowe i modernizację zasobu mieszkaniowego w budynkach
stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowe).
VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty
W latach 2009 - 2013 przewidywane są środki budżetowe na ponoszenie kosztów związanych z należytym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy
Kłodawa, a w szczególności:
a)

koszt bieżącej eksploatacji lokali - zobowiązania Gminy Kłodawa jako właściciela lokali we
wspólnotach wobec administratora i pomniejszone o wpływy z opłat czynszowych
od najemców,

b)

koszt bieżących remontów - zakres rzeczowy
i finansowy określony będzie corocznie
w budżetach Gminy Kłodawa,

c)

koszt modernizacji lokali i budynków - zakres
rzeczowy i finansowy określony będzie corocznie w budżetach Gminy Kłodawa,

d)

wydatki inwestycyjne na budowę lub zakup
lokali mieszkaniowych - będą określane
przez Radę Gminy Kłodawa.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zostało
powierzone Wójtowi Gminy Kłodawa. Zarządzanie
to obejmuje w szczególności utrzymywanie należytego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu
gminy, w tym: prowadzenie remontów, zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem, obsługę
finansowo - księgową zarządzanego zasobu, a także
inne czynności wynajmującego określone w umowie cywilnoprawnej.
2. Planuje się, że zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy będzie powierzone Gminnemu Zakładowi
Komunalnemu.

VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach

Działania mające na celu poprawę wykorzystania
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy będą realizowane w oparciu o:

1. Ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach będą dochody:
-

z czynszu mieszkaniowego, za lokale komunalne i socjalne,

-

z czynszu za lokale użytkowe i gospodarcze,

-

dotacje z budżetu gminy.

2. Dodatkowo dochodami mogą być również
kredyty, pożyczki, dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz z funduszy Unii Europejskiej, a także dotacje celowe
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-

uchwały Rady Gminy Kłodawa w sprawie
sprzedaży lokali stanowiących własność
Gminy Kłodawa,

-

pozyskiwanie środków pozabudżetowych
na budowę, zakup lokali socjalnych.

Warunkiem pomyślnego rozwiązania problemów
mieszkaniowych jest tworzenie właściwej polityki
państwa, która pozwoliłaby gminie w oparciu o własny budżet i otrzymane środki z czynszów tworzyć
warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej art. 4 o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego.
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UCHWAŁA NR XXXII/249/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
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 póŝn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Letnia dla działek
o numerach ewidencyjnych 116/1 i 117/1 położonych w miejscowości Kłodawa.
§ 2. Mapa z ww. działkami stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Załącznik
do uchwały Nr XXXII/249/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 kwietnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXX/255/09
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 42 oraz art. 44
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za użytek ekologiczny niżej wymieniony obszar: działka o Nr ew. 825 (Gmina Lubiszyn, obręb Staw) - powierzchnia 2,87ha - oddz.
243b, proponowana nazwa użytku ekologicznego:
„KOZIE ŁĄKI”.
Przedmiotowe grunty stanowią własność Skarbu
Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Różańsko.

e)

likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych,

f)

wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

g)

zmiany sposobu użytkowania ziemi,

h)

wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu,

i)

umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

j)

zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,

k)

umieszczania tablic reklamowych.

§ 2. Celem uznania za użytek ekologiczny obszarów wyszczególnionych w § 1 jest ich ochrona przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 3. W stosunku do użytków ekologicznych,
o których mowa w § 1 wprowadza się następujące
zakazy:
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a)

niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektu lub obszaru,

b)

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeŝbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym i przeciwpowodziowym albo
budowę, odbudowę, utrzymywaniem remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

c)

uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

d)

dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce leśnej, wodnej
lub rybackiej,

§ 4. Nadzór nad użytkami ekologicznymi sprawuje Nadleśnictwo Różańsko - Nadleśniczy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXX/257/09
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baczyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Ulicy stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/7 w obrębie Baczyna nadaje się nazwę - Czereśniowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

2. Ulicy stanowiącej działkę oznaczoną numerem
ewidencyjnym 87/4 w obrębie Baczyna nadaje się
nazwę - Jaśminowa.
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UCHWAŁA NR XXX/258/09
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 674 z póŝn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się:
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 674 z póŝn. zm.) w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Lubiszyn.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) warunki przyznawania dodatków:
a)

motywacyjnego,

b)

funkcyjnego,

c)

za warunki pracy;

2) sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraŝnych
zastępstw.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres
od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego;
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę;
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
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- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 3. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego funduszu płac.
§ 4. 1. Nauczyciel ma prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu roku w szkołach publicznych na terenie Gminy Lubiszyn.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a)

b)

c)

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

d)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły jest tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a w szczególności:
1) osiągnięcia szkoły w realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
2) racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowym;
3) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami placówki;
4) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie
jego zasad oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
5) tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych dostosowanych do
potrzeb środowiska, w którym funkcjonuje placówka;

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

6) podnoszenie kwalifikacji oraz samokształcenie;

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

8) stwarzanie warunków do aktywności uczniów
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
oraz zawodach sportowych;

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

podnoszenie umiejętności zawodowych,

b)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

c)

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

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

Poz. 927

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

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

c)

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

7) systematyczny nadzór pedagogiczny;

9) stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników;
10) twórcze realizowanie polityki oświatowej gminy;
11) realizacji koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i wykorzystanie inicjatyw płynących od mieszkańców;
12) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych;
13) aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci
zagrożonych patologią społeczną;
14) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych
stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów;
15) prawidłowej organizacji pracy.
§ 5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Wypłacany jest jednorazowo za okres 3 miesięcy. Jednorazowa wypłata dodatku dla nauczyciela nie może być niższa niż 100zł.
§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela za okres 3 miesięcy, uwzględniając poziom
spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora wójt gminy.
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Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły lub przedszkola przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy;
2) opiekunowi stażu;
3) nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie
funkcji dyrektora w zastępstwie.
§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi prowadzącemu szkołę podstawową - w wysokości od 65% - 75% najniższego
wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej obowiązującego w dniu przyznania;
2) dyrektorowi prowadzącemu zespół szkół - w wysokości 85% - 95% najniższego wynagrodzenia
ustalanego przez Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej obowiązującego w dniu
przyznania;
3) wicedyrektorowi - w wysokości 40% najniższego wynagrodzenia ustalanego przez ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej obowiązującego w dniu przyznania;

Poz. 927

§ 10. 1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą
osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi.
§ 11. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 8, powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 12. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa
w § 8, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatków,
o których mowa w § 9.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
w wysokości 15% wynagrodzenia za każdą godzinę
według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela:
1) prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego dokształcenia specjalnego, jeżeli jest ono prowadzone w domu ucznia;
2) prowadzenia
indywidualnego
nauczania
z uczniem z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.

4) dyrektorowi
prowadzącemu
przedszkole
- w wysokości 40% najniższego wynagrodzenia
ustalanego przez ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej obowiązującego w dniu
przyznania;

2. Za prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim - dodatek w wysokości 20%.

5) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora w zastępstwie przysługuje dodatek
w wysokości określonej dla zastępowanego dyrektora.

3. Za prowadzenie zajęć w warunkach uciążliwych, ustalonych zgodnie z odrębnymi przepisami
przysługuje dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia za każdą godzinę.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie ustala Wójt uwzględniając między innymi:

4. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - wójt gminy.

1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska;
3) warunki społeczne i środowiskowe w jakich
szkoła funkcjonuje;
4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym.
§ 9. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 7 ust. 2 ustala się za:
a)

wychowawstwo klasy - w wysokości 6%,

b)

funkcję opiekuna stażu - w wysokości 3%

najniższego wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej obowiązującego
w dniu przyznania.

5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2 przysługuje za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę zajęć
w tych warunkach. W przypadku godzin niezrealizowanych obowiązuje wynagrodzenie na mocy
przepisów prawa pracy.
Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw
§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego wymiaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.
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2. Wynagrodzenie za godziny doraŝnych zastępstw ustala się jak wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe.

§ 15. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 14, przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.

Rozdział 6

4. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia
realizowane według różnych tygodniowych wymiarów zajęć należy każdą jego godzinę przeliczać proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęć i ich
wymiaru godzin.

Postanowienia końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 24 kwietnia 2009r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXII/107/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z póŝn. zm.) oraz
art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Rada Gminy Maszewo uchwala, co następuje:
§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Maszewo zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) obręb wsi Rzeczyca działka Nr 195/4 o powierzchni 0,2780ha;

2) obręb wsi Rzeczyca działka Nr 202/6 o powierzchni 0,1126ha.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Zbierzak
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Załącznik
do uchwały Nr XXII/107/09
Rady Gminy Maszewo
z dnia 29 kwietnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/324/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 29 kwietnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22
i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Słubice, będącym załącznikiem do uchwały Nr XI/114/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 paŝdziernika 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Słubice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 94, poz. 1362), ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXX/302/05
z dnia 31 maja 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 48, poz. 1036), uchwałą
Nr XLII/426/06 z dnia 5 maja 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 47, poz. 1072)
i uchwałą Nr IX/72/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 124, poz. 1648) wprowadza się następujące
zmiany:
1) organy, jednostki i pojęcia określone w § 2 statutu, otrzymują w całej treści statutu brzmienie
zgodne z ich przyjętą w tym paragrafie definicją;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
Rada może wyodrębnić w budżecie gminy
środki stanowiące fundusz sołecki.”;
3) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.”;
4) § 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego
wiceprzewodniczący, w szczególności:
1)

zwołuje i prowadzi sesje rady, przewodnicząc jej obradom, w tym:
-

kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń
Rady,

-

czuwa nad zapewnieniem sprawności
i bezstronności przebiegu obrad, w tym
m. in.: stosuje dostępne środki w celu pouczenia publiczności o konieczności zachowania spokoju, bądŝ usunięcia z sali
osób, które naruszają godność rady i powagę obrad,

-

zarządza i przeprowadza głosowanie nad
projektami uchwał,

2)

-

podpisuje uchwały rady i każdą stronę
protokołu,

-

czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
ich mandatu,
reprezentuje radę na zewnątrz.”;

5) § 19 skreśla się;
6) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Obsługę rady i jej organów zapewnia
pracownik ds. obsługi rady.”;
7) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Rada odbywa sesje:
1)

inauguracyjne;

2)

uroczyste;

3)

zwyczajne;

4)

nadzwyczajne.

2. Sesję inauguracyjną zwołuje przewodniczący
poprzedniej kadencji na dzień przypadający
w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad, na obszarze całego kraju.
3. Sesję uroczystą zwołuje przewodniczący na
wniosek burmistrza, dla uczczenia ważnych dla
gminy wydarzeń lub okoliczności albo z innych,
istotnych powodów.
4. Sesje zwyczajne zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy z częstotliwością potrzebną
do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
5. Sesje nadzwyczajne zwołuje przewodniczący
na wniosek burmistrza lub co najmniej
1/4 składu ustawowego rady, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Do wniosku o zwołanie sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”;
8) w § 25
a)

ust. 1 skreśla się;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji zwyczajnych i uroczystych
powiadamia się radnych najpóŝniej na 7 dni
przed terminem obrad. Do powiadomienia
dołącza się projekty uchwał wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z porządkiem
obrad.”;
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9) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani przez burmistrza kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy urzędu.”;
10) § 33 skreśla się;
11) w § 38 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Odpowiedŝ na interpelację jest udzielana
radnemu składającemu interpelację w formie
pisemnej, w terminie 21 dni i przesłana do wiadomości przewodniczącemu.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela burmistrz.”;
12) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:
„§ 39a. Przewodniczący prowadzi wykaz złożonych interpelacji i zapytań.”;
13) w § 40 ust. 2, pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1) wystąpienie referującego sprawę;
4) ustosunkowanie się referującego sprawę do
uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie,”;
14) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracownik ds. obsługi rady, w uzgodnieniu z przewodniczącym, sporządza z każdej
sesji protokół.
2. Przebieg sesji rejestrowany jest w postaci
cyfrowej, którą przechowuje pracownik ds. obsługi rady do czasu przyjęcia protokołu o jakim
mowa w § 36 pkt 1 i podlega archiwizacji.”;
15) w § 51. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej
sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący, po uprzednim wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu
pliku z nagraniem przebiegu sesji.”;
16) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwały przewodniczący doręcza burmistrzowi najpóŝniej w ciągu 4 dni roboczych od
dnia zakończenia sesji.”;
17) § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik ds. obsługi rady.”;
18) w § 54
a)

ust. 5 skreśla się,

b)

po ust. 7 poprawia się oczywistą pomyłkę, tj.
„ust. 6 otrzymuje nr 8”, a w zdaniu drugim,
wyrazy „Uregulowania ust. 2, 4, 5, 7…” zastępuje się wyrazami „Uregulowania ust. 2,
4 i 7 …”;

Poz. 929

19) § 55 i 56 otrzymują brzmienie:
„§ 55. Uchwały rady powinny być zredagowane
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,
w szczególności w sposób zwięzły, syntetyczny,
przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi,
zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
§ 56. Zasady i tryb opracowywania uchwał rady
określa odrębna procedura.”;
20) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. 1. Pracownik ds. obsługi rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady.
2. Odpisy uchwał potwierdzone za zgodność
z oryginałem, wraz zarządzeniem kierownika
urzędu o sposobie realizacji uchwał, pracownik
ds. obsługi rady przekazuje właściwym jednostkom organizacyjnym gminy i komórkom
organizacyjnym Urzędu, do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.”;
21) w rozdziale 5 Tryb pracy rady, poprawia się
oczywiste pomyłki numeracji podrozdziałów,
następująco:
„podrozdział 4 Procedura głosowania otrzymuje Nr 5, a następne podrozdziały otrzymują numerację następującą kolejno po sobie, tj. Nr 5
otrzymuje Nr 6, Nr 6 otrzymuje Nr 7 i Nr 7
otrzymuje Nr 8.”;
22) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady. Głosowanie przeprowadza wybrana przez radę z grona rady, Komisja Skrutacyjna z wyłonionym
spośród siebie przewodniczącym komisji.
3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem
do głosowania objaśnia sposób głosowania,
następnie wydaje radnym karty do głosowania,
odnotowując ten fakt na liście głosujących radnych i przeprowadza głosowanie.
4. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza
się krótkie, precyzyjnie sformułowane pytanie
dotyczące poddawanej głosowaniu treści projektu uchwały (stanowiska, wniosku) oraz wyrazy „za”, „przeciw”. Radny oddaje głos wpisując znak „X” przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie więcej, niż jednego znaku „X”, brak znaku
„X”, dopiski lub skreślenia na karcie unieważniają głos.
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5. W przypadku głosowania tajnego nad wyborem osoby/osób, na karcie do głosowania
umieszcza się w porządku alfabetycznym pod
pytaniem:
„Czy jesteś za wyborem do/na” - nazwisko/nazwiska
i
imię/imiona
zgłoszonego/zgłoszonych kandydata/kandydatów. Radny
oddaje głos przez postawienie znaku „X” przy
wybranych nazwisku/ nazwiskach.
Postawienie znaku „X” przy większej liczbie nazwisk, niż jest miejsc mandatowych, dopiski lub
skreślenia na karcie powodują unieważnienie
głosu.
6. Kart do głosowania nie może być więcej niż
radnych obecnych na sesji.

jednostek organizacyjnych, poprzez zbadanie zasadności zarzutów przedstawionych
w skardze i przygotowanie radzie stanowiska w tej sprawie, w formie uzasadnienia do
uchwały rady rozpatrującej skargę.
2. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków określa odrębna procedura.”;
26) w § 84 ust. 1skreśla się;
27) § 86, 87, 88 i 89 otrzymują brzmienie:
„§ 86. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)

kompleksowe - obejmujące całokształt działalności kontrolowanej jednostki;

2)

problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub też badanie stanu realizacji tych
zagadnień w jednej lub w kilku kontrolowanych jednostkach;

3)

doraŝne – obejmujące całokształt lub wycinek działalności kontrolowanej jednostki,
w przypadku potrzeb bieżących lub sygnałów o występowaniu zaniedbań uzasadniających natychmiastową ingerencję;

4)

sprawdzające - obejmujące sprawdzenie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

7. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji odczytuje protokół, podając wynik głosowania.”;
23) w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bezwzględna liczba głosów przy nieparzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana
liczba całkowita większa od połowy, a zarazem
tej połowie najbliższa.”;
24) w § 75
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowym obowiązkiem radnego jest
utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami gminy oraz przyjmowanie od nich do
rozpatrzenia przez właściwe organy gminy
postulatów, skarg i wniosków.”,

b)

w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dyżury radnych w terminach podanych
do publicznej wiadomości,”;

25) po § 83 dodaje się podrozdział „1a. Zadania
Komisji Rewizyjnej ” i § 83a w brzmieniu:
„§ 83a. 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy
w szczególności:
1)

opiniowanie wykonania przez burmistrza
budżetu gminy;

2)

występowanie do rady z wnioskiem o udzielenie bądŝ nieudzielanie absolutorium burmistrzowi;

3)

przedkładanie wniosku, o którym mowa
w pkt. 2 do zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej;

4)

kontrola działalności burmistrza i podporządkowanych jednostek pod względem legalności,
celowości
i
gospodarności,
a w szczególności pod względem ich zgodności z polityką wynikającą z uchwał rady;

5)

rozpatrywanie przekazanych do rady skarg
na działalność burmistrza i kierowników

§ 87. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, o których mowa w § 86 ust. 1 i 2 w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę. Kontrole sprawdzające przeprowadzane są poza planem.
2. Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną
nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1
w zdaniu pierwszym.
§ 88. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrole problemowa, doraŝna i sprawdzająca - dłużej niż 3 dni
robocze.
§ 89. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych
działań.
2. Rada w formie uchwały może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie lub przerwanie kontroli, odstąpienie od poszczególnych czynności
kontrolnych, a także rozszerzenie lub zawężenie
zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane są niezwłocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku
podjęcia uchwały przez Radę. Dotyczy to
wszystkich typów kontroli.”;
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29) w rozdziale 6 Zasady i tryb działania Komisji
Rewizyjnej, w całej treści podrozdziału 2 Zasady kontroli, wyrazy „kontrolowany podmiot”
w różnych ich formach zastępuje się wyrazami
„kontrolowana jednostka” w różnych ich formach;
30) w § 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kontrole, poza kompleksową mogą być
przeprowadzane przez jednego członka Komisji
Rewizyjnej.”;
31) § 101 otrzymuje brzmienie:
„§ 101. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz poza planem.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje
jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji z własnej inicjatywy, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1)

przewodniczącego;

2)

nie mniej niż 5 radnych;

3)

dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1)

radnych nie będących członkami Komisji
Rewizyjnej;

2)

osoby zaangażowane na wniosek Komisji
Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów;

3)

strony postępowania skargowego.

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany
przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej
uczestniczących w posiedzeniu.”;
32) w § 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 104. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, przewodniczący komisji kieruje stosowny wniosek do
burmistrza.”;
33) § 114 otrzymuje brzmienie:
„§ 114. 1. Burmistrz wykonuje uchwały rady
oraz zadania gminy określone ustawą oraz niniejszym statutem.
2. Burmistrz wykonuje zadania gminy przy pomocy urzędu.
3. Organizację i zasady działania urzędu określa
Regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza.
4. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
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urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.”;

34) § 115, 116, 117 i 118 skreśla się.
35) § 119, 120, 121 i 122 otrzymują brzmienie:
„§ 119. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje
w szczególności: prawo obywateli do uzyskiwania informacji publicznej, wstępu na sesje
rady i posiedzenia komisji, dostępu do dokumentów wynikających z zadań publicznych,
w tym protokołów z posiedzeń organów gminy
i komisji.
3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio w do organów jednostek pomocniczych gminy.
§ 120. Przewodniczący podaje do publicznej
wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty:
termin, miejsce i przedmiot obrad rady, co
najmniej na 7 dni przed planowanym dniem
sesji rady.
§ 121. 1. Plany pracy rady i komisji stałych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W trakcie obrad rady publiczność oraz przedstawiciele mediów mają prawo przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Przed przystąpieniem do punktu obrad rady
lub komisji, obejmującego sprawę zawierającą
informację objętą ustawowym ograniczeniem
jawności, przewodniczący informuje o tym zebranych, zarządzając jednocześnie opuszczenie
pomieszczenia, w którym odbywa się sesja lub
posiedzenie, przez osoby nie spełniające wymogów uregulowanych odrębnymi przepisami
prawa.
§ 122. 1. Informacje publiczne, w tym dokumenty urzędowe organów gminy udostępniane są
na zasadach określonych ustawą o dostępie do
informacji publicznych oraz odrębną procedurą.
2. W przypadku udostępniania informacji na
pisemny wniosek osoby zainteresowanej we
wniosku określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski rozpatruje burmistrz.
3. W przypadku udostępniania informacji
w formie ustnej, lub pisemnej bez pisemnego
wniosku, jeżeli informacje mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępniane są przez kierowników komórek organizacyjnych urzędu,
w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
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4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1,
zwierają informacje co do których istnieją
ustawowe ograniczenia jawności, są one udostępniane z wyłączeniem tych informacji.”;
36) rozdział 10 Pracownicy samorządowi i § 123
skreśla się.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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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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