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893
UCHWA£A Nr II/17/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu okreœlaj¹cego
szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoœci
stawek dodatku za wys³ugê lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatków za warunki pracy, wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe, godziny doraŸnych zastêpstw, warunki przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego oraz tworzenie funduszu na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz
art. 30 ust. 6, 6a i 6b, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoœci minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181), w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, Rada Gminy Gniewino
uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoœci stawek dodatku
za wys³ugê lat, dodatku motywacyjnego, dodatku
funkcyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw,
warunki przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego oraz tworzenie funduszu na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli.
2. Regulamin obowi¹zuje od 01 stycznia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2007 r.
3. Regulamin stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Rada Gminy powierza Wójtowi Gminy Gniewino wykonanie uchwa³y.
§3
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr 323/LIV/2005 Rady Gminy Gniewino z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przyznawania
oraz wysokoœci stawek dodatku za wys³ugê lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatków za
warunki pracy, wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe, godziny doraŸnych zastêpstw, warunki przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego
oraz tworzenie funduszu na pomoc zdrowotn¹ dla
nauczycieli;
2) Nr 349/LVIII/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia
27 marca 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie

okreœlaj¹cym szczegó³owe warunki przyznawania
oraz wysokoœci stawek dodatku za wys³ugê lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, dodatków za
warunki pracy, wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe, godziny doraŸnych zastêpstw, warunki przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego
oraz tworzenie funduszu na pomoc zdrowotn¹ dla
nauczycieli.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Maria Korkosz
Za³¹cznik do
Uchwa³y Nr II/17/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 grudnia 2006 r.
REGULAMIN OKREŒLAJ¥CY
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
ORAZ WYSOKOŒCI STAWEK
DODATKU ZA WYS£UGÊ LAT
DODATKU MOTYWACYJNEGO
DODATKU FUNKCYJNEGO
DODATKÓW ZA WARUNKI PRACY
SZCZEGÓ£OWY SPOSÓB OBLICZANIA
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I ZA GODZINY DORAŸ NYCH
ZASTÊPSTW
WARUNKI WYP£ACANIA I WYSOKOŒCI
NAGRÓD
DODATKU MIESZKANIOWEGO
ORAZ TWORZENIE FUNDUSZU
NA POMOC ZDROWOTN¥
DLA NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH STOPNI
AWANSU ZAWODOWEGO ZATRUDNIONYCH
SZKO£ACH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINÊ GNIEWINO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
1. Ilekroæ w dalszych postanowieniach jest mowa bez
bli¿szego okreœlenia o:
1) szkole –nale¿y przez to rozumieæ przedszkole,
szko³ê lub placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
Gniewino,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to
rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w ust. 1 pkt. 1),
3) roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres
pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do
31 sierpnia roku nastêpnego,
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4) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³
lub grupê,
5) uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka, s³uchacza,
6) tygodniowym, obowi¹zkowym wymiarze godzin –
nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela.
2. Wynagrodzenie zasadnicze jako podstawowy element wynagrodzenia nauczyciela:
1) uzale¿nione jest od posiadanych kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo
uwierzytelnionej kopii lub odpisów,
2) uzale¿nione jest od realizowanego, obowi¹zkowego wymiaru zajêæ ustalonego w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wed³ug
tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego,
3) przys³uguje nauczycielom szkó³ w wysokoœci okreœlonej w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu powo³anym w uchwale wprowadzaj¹cej Regulamin.
3. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Gniewino:
1) szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoœci stawek:
a) dodatku za wys³ugê lat,
b) dodatku motywacyjnego,
c) dodatku funkcyjnego,
d) dodatków za warunki pracy,
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia:
a) za godziny ponadwymiarowe,
b) za godziny doraŸnych zastêpstw,
3) warunki wyp³acania i wysokoœci:
a) nagród,
b) dodatku mieszkaniowego,
4) tworzenie funduszu na pomoc zdrowotn¹.
4. Nauczycielowi nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
Stawkê wynagrodzenia za 1 dzieñ nieobecnoœci w
pracy ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry przez liczbê 30. Wysokoœæ wynagrodzenia za okres nieusprawiedliwionej
nieobecnoœci oblicza siê mno¿¹c liczbê dni roboczych przez stawkê ustalon¹ w sposób wy¿ej wskazany.
5. Œrodki finansowe na realizacjê dodatków, wynagrodzeñ oraz nagród okreœlonych w punkcie 3, z wy³¹czeniem Nagród Wójta, ujête s¹ w rocznych planach
finansowych prowadzonych szkó³.
ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat
§1
Szczególne warunki przyznawania
1. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy, w których

stosunek pracy zosta³ rozwi¹zany lub wygas³, bez
wzglêdu na sposób ustania stosunku pracy (zakoñczone okresy zatrudnienia).
2. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ w jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla
ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem punktu 3.
Do okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku
za wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczeœnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu jednoczeœnie w kilku
szko³ach w wymiarze ³¹cznie nieprzekraczaj¹cym
obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w
ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy zatrudnienia, o
których mowa w punkcie 1.
4. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa
do dodatku za wys³ugê lat zalicza siê:
1) okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela,
2) inne okresy, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów
podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
5. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi:
1) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) za dni nieobecnoœci w pracy, z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
§2
Wysokoœæ stawek
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych
poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia
zasadniczego ustalonego wed³ug osobistego zaszeregowania.
2. Wyp³ata dodatku za wys³ugê lat nastêpuje z góry, w
terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny
§1
Szczególne warunki przyznawania
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie bardzo dobrych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, poprzez:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, poszczególnych osi¹gniêæ dydaktyczno–wychowawczych, potwierdzonych wynikami
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klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych,
b) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
c) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ szkolnych,
d) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) zaanga¿owanie w realizacjê zajêæ szkolnych, a w
szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci
szkolnych, po zajêciach dydaktycznych,
b) udzia³ w pracach zespo³ów przedmiotowych i
innych, po zajêciach dydaktycznych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y,
d) prowadzenie tzw. lekcji otwartych, przejawianie
innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ
statutowych szko³y,
f) praca na rzecz œrodowiska,
g) bezp³atne prowadzenie kó³ zainteresowañ i innych zajêæ dydaktycznych dla uczniów.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
3. Dodatek nie przys³uguje:
1) nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê w tej szkole przez pó³ roku szkolnego,
2) nauczycielom, którzy otrzymali kary porz¹dkowe
i dyscyplinarne przewidziane przepisami kodeksu pracy i KN,
3) nauczycielom, którzy przebywaj¹ na urlopie dla
poratowania zdrowia, urlopie bezp³atnym, wychowawczym i nauczycielom przeniesionym w stan
nieczynny.
4. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ uzale¿niona jest od:
1) stwarzania warunków dla prowadzenia prawid³owej dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej szko³y oraz planowania pracy wynikaj¹cej z potrzeb szko³y, umiejêtnoœci dostrzegania sukcesów i pora¿ek,
2) osi¹gania przez szko³ê dobrych wyników nauczania,
3) wprowadzenia innowacji pedagogiczno–wychowawczych, nowatorskich rozwi¹zañ w szkole,

4) wykazywania siê znajomoœci¹ prawao œwiatowego i jego przestrzegania oraz stosowania w prowadzonej szkole,
5) kreowania twórczej atmosfery pracy,
6) rozwoju bazy materialnej powierzonej szko³y,
7) tworzenia w³aœciwych stosunków interpersonalnych, motywowania do pracy oraz inspirowania
do dokszta³cania i doskonalenia zawodowego,
8) pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych dla zarz¹dzanej szko³y,
9) podejmowania inicjatyw na rzecz œrodowiska oraz
wspó³pracy ze œrodowiskiem lokalnym,
10) efektywnego wspó³dzia³ania ze œrodowiskiem lokalnym, jednostkami samorz¹du terytorialnego
oraz podmiotami spo³ecznymi w szkole.
§2
Wysokoœæ stawek
1. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na
wyp³atê dodatku motywacyjnego na dany rok bud¿etowy planuje dyrektor szko³y w wysokoœci 4% sumy
wynagrodzeñ zasadniczych wszystkich zatrudnionych nauczycieli w danej szkole.
2. Ustala siê wysokoœæ dodatku motywacyjnego:
1) dla nauczycieli – do 200 z³. miesiêcznie,
2) dla wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze – do 400 z³. miesiêcznie,
3) dla dyrektorów szkó³ – do 800 z³. miesiêcznie.
3. Dodatek przyznaje, uwzglêdniaj¹c poziom realizacji
zadañ:
1) dla nauczycieli, wicedyrektorów, a tak¿e innych
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze – dyrektor szko³y na podstawie kryteriów
okreœlanych w niniejszym Regulaminie,
2) dla dyrektora – Wójt na podstawie kryteriów okreœlanych w niniejszym Regulaminie.
4. Wyp³ata dodatku motywacyjnego nastêpuje z góry, w
terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IV
Dodatek funkcyjny
§1
Szczególne warunki przyznawania
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko
kierownicze, przys³uguje dodatek funkcyjny– przy
ustalaniu dodatku, uwzglêdnia siê w szczególnoœci:
1) wielkoœæ szko³y, a w tym:
a) liczbê uczniów,
b) liczbê oddzia³ów,
c) liczbê zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
d) iloœæ budynków, jakimi dysponuje szko³a oraz
ich lokalizacja,
2) warunki organizacyjne i z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, a w tym:
a) iloœæ etapów kszta³cenia i typów szkó³,
b) liczbê stanowisk kierowniczych.
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2. Dodatek przyznaje siê na czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny, uwzglêdniaj¹c zakres realizacji zadañ, na podstawie kryteriów okreœlanych w
niniejszym Regulaminie.
3. Dodatek funkcyjny przyznaje siê od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca – od tego dnia.
4. Dodatek przys³uguje:
1) wicedyrektorowi w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu zastêpstwa,
2) nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie – w tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu
pe³nienia tych obowi¹zków i gaœnie z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu
pe³nienia tych obowi¹zków.
5. Nauczycielom pe³ni¹cym funkcje kierownicze przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zabiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych
przys³uguje dodatek korzystniejszy.
L.P.
1.
2.
3.
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6. Dodatek nie przys³uguje:
1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas okreœlony, z up³ywem tego
okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania– z
koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie,
a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca– od tego dnia,
2) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten
dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca– od
tego dnia.
§2
Wysokoœæ stawek
1. Ustala siê wysokoœæ stawek dodatków funkcyjnych w
granicach okreœlonych w poni¿szej tabeli:

Funkcja kierownicza
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Kierownik świetlicy

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u wykonywania nastêpuj¹cych zadañ:
1) dla opiekuna sta¿u – 64 z³. miesiêcznie,
2) za wychowawstwo klasy – 80 z³. miesiêcznie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, w granicach stawek
okreœlonych tabel¹ ustala:
1) dla dyrektorów – Wójt Gminy Gniewino,
2) dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych – dyrektor szko³y.
4. Wyp³ata dodatku funkcyjnego nastêpuje z góry, w
terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V
Dodatki za warunki pracy
§1
Szczególne warunki przyznawania
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przys³uguje dodatek z tytu³u pracy w trudnych warunkach okreœlonych przepisami § 8
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181)
za prowadzenie:
1) zajêæ rewalidacyjno–wychowawczych z dzieæmi i
m³odzie¿¹ upoœledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim,
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
2. Dodatek wyp³aca siê w wysokoœci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ w tych warunkach.

Miesięcznie w złotych
(od- do)
500 – 1200
400 - 700
150 - 300

3. Dodatek za pracê w warunkach trudnych nie przys³uguje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w
pracy,
2) w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze,
3) od 1 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
4. Nauczycielce w ci¹¿y, przeniesionej do pracy nieuci¹¿liwej na podstawie orzeczenia lekarskiego
stwierdzaj¹cego, ¿e ze wzglêdu na stan ci¹¿y nauczycielka nie powinna wykonywaæ pracy dotychczasowej, dodatek za trudne warunki przys³uguje do
dnia rozpoczêcia urlopu macierzyñskiego w wysokoœci œredniej miesiêcznej dodatku z okresu ostatnich 3 miesiêcy przed przeniesieniem.
§2
Wysokoœæ stawek
1. Za pracê w trudnych warunkach przys³uguje nauczycielom dodatek w wysokoœci 5% stawki godzinowej
osobistego zaszeregowania.
2. Wyp³ata dodatku za pracê w warunkach trudnych nastêpuje z do³u, w ostatnim dniu miesi¹ca.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
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§1
Szczególne warunki przyznawania
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem
za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w takich warunkach) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ (lub realizowanego wymiaru na podstawie art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela), ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa dla nauczyciela – ustala siê jak za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ, w tym
w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej
lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
4) Dniem Edukacji Narodowej,
5) rekolekcjami,
6) konferencjami metodycznymi,
7) przyczynami le¿¹cymi po stronie pracodawcy,
traktuje siê jak godziny faktyczne odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 i 4a lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy)
za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w
pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel, któremu
powierzono funkcje kierownicze szko³y mo¿e realizowaæ godziny ponadwymiarowe, o ile wynikaj¹ one z
wymiaru godzin nauczania przedmiotu.
7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane oraz
zorganizowane zajêcie dydaktyczne i opiekuñczo –
wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego

dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za
efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
8. Za pracê w œwiêto, przypadaj¹ce poza dwoma dniami w tygodniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzieñ wolny od pracy bezpoœrednio po
wykonaniu zadania.
§2
Wysokoœæ stawek
1. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doraŸnego
zastêpstwa ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach
doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w takich warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru zajêæ.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela uzyskuje siê
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê
za pe³n¹ godzinê.
3. Wyp³ata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw nastêpuje z do³u, w ostatnim dniu miesi¹ca.
ROZDZIA£ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§1
Szczególne warunki przyznawania
1. W bud¿ecie Gminy tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno
– wychowawcze w wysokoœci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ, przy czym:
1) fundusz nagród w wysokoœci 80% przeznaczony
jest na nagrody dyrektora szko³y wg. zasad i kryteriów przyznawania nagród dyrektora okreœlonych w niniejszym regulaminie po zasiêgniêciu
opinii rady pedagogicznej z dzia³aj¹cych w szkole zwi¹zków zawodowych,
2) fundusz nagród w wysokoœci 20% przeznacza siê
na nagrody Wójta Gminy Gniewino.
3) nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
2. Nagroda mo¿e byæ przyzna:
1) dyrektorowi szko³y w uznaniu efektów pracy organizacyjnej, wychowawczej i opiekuñczej, a w
szczególnoœci za:
a) osi¹ganie przez szko³ê bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania,
b) za innowacyjnoœæ w standaryzowaniu jakoœci
pracy i w zakresie kreowania wizji szko³y,
c) wzorow¹ organizacjê pracy szko³y, utrzymanie
estetyki, ³adu i porz¹dku,
d) doskonalenie bazy szkolnej i procesu dydaktycznego,
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e) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych,
f) udzielanie pomocy m³odym i nowozatrudnionym nauczycielom w procesie adaptacji zawodowej,
g) organizowanie wspó³pracy ze œrodowiskiem i instytucjami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ szko³y,
wspó³pracê ze zwi¹zkami zawodowymi, rad¹
szko³y i innymi organizacjami na terenie szko³y,
h) wspó³pracê z rodzicami.
2) nauczycielowi za udokumentowane sukcesy w realizacji zadañ ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuñczych lub innych wynikaj¹cych
ze statutu oraz ze specyfiki typu i rodzaju szko³y.
3. Kandydatów do nagrody Wójta Gminy Gniewino
przedstawia dyrektor szko³y po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej szko³y.
4. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy nale¿y
sk³adaæ do koñca danego roku szkolnego w Urzêdzie Gminy Gniewino w Gniewinie.
5. Wniosek powinien zawieraæ:
1) podstawowe dane osobowe,
2) informacje o dotychczasowych wyró¿nieniach,
osi¹gniêciach,
3) uzasadnienie wniosku.
6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mog¹ byæ
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z
okazji zakoñczenia roku szkolnego oraz innych wa¿nych uroczystoœci szkolnych.
7. Kandydatów do Nagrody Kuratora Oœwiaty zg³asza
siê po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadz¹cym szko³y.

b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) nauczycielowi – dyrektor,
2) dyrektorowi – Wójt.
§2
Wysokoœæ stawek
1. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie tzn. wspó³ma³¿onka oraz dzieci pozostaj¹cych na wy³¹cznym
utrzymaniu nauczyciela wynosi:
1) 40 z³. miesiêcznie dla jednej osoby w rodzinie,
2) 48 z³. miesiêcznie dla dwóch osób w rodzinie,
3) 56 z³. miesiêcznie dla trzech osób w rodzinie,
4) 72 z³. miesiêcznie dla czterech i wiêcej osób w rodzinie.
2. Wyp³ata mieszkaniowego nastêpuje z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IX
OCHRONA ZDROWIA
§1
W bud¿etach szkó³ planuje siê 0,3% planowanych wynagrodzeñ nauczycieli przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
§2
Uprawnienia, o których mowa w § 1 zachowuj¹ nauczyciele po przejœciu na emeryturê lub rentê bez wzglêdu na datê przejœcia na emeryturê lub rentê.

ROZDZIA£ VIII
Dodatek mieszkaniowy

894

§1

UCHWA£A Nr III/9/2006
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

Szczególne warunki przyznawania
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w
wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ w szkole po³o¿onej na terenie wiejskim – przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, tak¿e w
przypadku zatrudnienia nauczyciela u dwóch lub wiêcej pracodawców. W przypadku ma³¿eñstwa nauczycielskiego lub zatrudnienia w kilku miejscach –
nauczyciel pobieraj¹cy dodatek sk³ada pisemne
oœwiadczenie o pobieraniu dodatku z jednego Ÿród³a.
3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie,
3) w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
szkó³ i placówek w roku 2007, dla których organem
prowadz¹cym jest Miasto Cz³uchów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), art. 30,
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm) rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 r. r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn.
zm), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje;
§1
Regulamin wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek w roku 2007, dla których organem prowadz¹cym
jest Miasto Cz³uchów, stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Cz³uchowa.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1
stycznia 2007 roku.
Przewodnicz¹ca Rady
Maria Danuta Kordykiewicz
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/9/2006
Rady Miejskiej w Cz³uchowie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

zapisanych w § 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181) Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegaj¹ zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych
i nie wymagaj¹ zmiany niniejszego regulaminu.
2. Rada Miejska w Cz³uchowie mo¿e podwy¿szyæ minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ponad poziom gwarantowany w cytowanym
rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej, tj. wykorzystania mo¿liwoœci przewidzianych w art. 30
ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela – w ramach œrodków zaplanowanych w bud¿ecie miasta.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE

III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

§1

1. Dodatek za wys³ugê lat uzale¿niony jest od okresu zatrudnienia.
2. Szczegó³owe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê zgodnie z § 7 rozporz¹dzenia cytowanego w § 4 regulaminu. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej
stawki tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca.
3. Dodatek za sta¿ pracy wyp³acany jest jako odpowiedni procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika pomniejszony o dni za które pracownikowi
przys³uguje prawo do zasi³ku chorobowego.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w pe³nej wysokoœci tak¿e w okresie przybywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

1. Œredni¹ wynagrodzeñ nauczycieli oblicza siê na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Miasto Cz³uchów,
w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Liczbê nauczycieli przyjêtych do obliczeñ stanowi suma iloœci nauczycieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze oraz 1/2
iloœci nauczycieli zatrudnionych na pó³ etatu.
2. Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poni¿ej 1 etatu oblicza siê proporcjonalnie do godzin ich pracy, wed³ug w³aœciwego zaszeregowania.
§2
Przez sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie
siê:
1. wynagrodzenie zasadnicze,
2. dodatki:
a) za wys³ugê lat,
b) funkcyjny,
c) motywacyjny,
d) za warunki pracy,
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw,
4. nagrody i inne œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku
pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych.
§3
Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê, bez bli¿szego okreœlenia, pojêcia nauczyciel, szko³a, sta¿, zwi¹zki zawodowe – nale¿y rozumieæ te pojêcia tak, jak
definiuje je art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§4
1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
ustala siê, w zale¿noœci od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajêæ
obowi¹zkowych, na poziomie minimalnych stawek

§5

IV. DODATEK FUNKCYJNY
§6
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono funkcjê:
a) dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
b) wychowawcy klasy,
c) opiekuna sta¿u.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powierzono funkcjê. Jeœli powierzenie funkcji nast¹pi³o z dniem pierwszym miesi¹ca, dodatek przys³uguje
z tym miesi¹cem.
3. Dodatek funkcyjny przestaje przys³ugiwaæ z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
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w którym nauczyciel zosta³ odwo³any z funkcji lub
wygas³ okres jej pe³nienia. Jeœli odwo³anie nast¹pi³o z dniem pierwszym miesi¹ca lub z tym dniem wygas³ okres pe³nienia funkcji, dodatek nie przys³uguje
od tego miesi¹ca.
4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie, w którym nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze. Nie
przys³uguje te¿ w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas
okreœlony, traci prawo do dodatku z up³ywem tego
okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie. Je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca –
od tego dnia.
§7
1. Przy ustalaniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dyrektora szko³y lub placówki, uwzglêdnia siê liczbê
oddzia³ów wed³ug zasad okreœlonych w § 9.
2. Ze wzglêdu na warunki organizacyjne pracy, przez co
rozumie siê m.in. liczbê zastêpców, zmianowoœæ,
warunki lokalowe i inne, dyrektor mo¿e otrzymaæ dodatek funkcyjny w wy¿szym wymiarze ni¿ to wynika
z zasad okreœlonych w § 9.
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y lub placówki przyznawany jest na okres roku szkolnego.
4. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y, przys³uguje wicedyrektorowi szko³y, od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po trzech
miesi¹cach zastêpstwa.
Lp.
1.
a.
2.
3.
a.
b.
4.
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§8

1. Dodatki funkcyjne dla zastêpców dyrektora szko³y
lub placówki przyznaje na czas pe³nienia funkcji dyrektor szko³y. Ta sama zasada obowi¹zuje w odniesieniu do dodatków funkcyjnych wymienionych w § 6,
pkt.1, ppkt. b, c.
2. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono
wychowawstwo klasy, wyp³aca siê miesiêcznie z góry. Dodatek ten wyp³aca siê za okres pe³nienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów
szczególnych. W razie zaprzestania sprawowania
funkcji wychowawcy w ci¹gu miesi¹ca lub powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek
z tego tytu³u, proporcjonalnie do przepracowanego
okresu. W takim wypadku wysokoœæ dodatku ustala
siê dziel¹c stawkê miesiêcznego dodatku przez 30 i
mno¿¹c przez liczbê dni kalendarzowych, przypadaj¹cych w okresie przepracowanym.
3. Nauczycielom przedszkoli przys³uguje dodatek tylko za jeden oddzia³ (grupê), niezale¿nie od liczby
oddzia³ów (grup), w którym prowadz¹ zajêcia.
§9
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y (placówki) albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szko³y (placówki) i zatwierdzone przez organ prowadz¹cy szko³y oraz nauczycielom, którym powierzono
funkcjê wychowawcy klasy, opiekuna sta¿u przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci okreœlonej w
poni¿szych tabelach.

Stanowisko
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie:
5 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola
Dyrektor szkoły :
od 18 do 30 oddziałów
powyżej 31 oddziałów
Wicedyrektor szkoły,

Kwota dodatku
700 zł
200 zł
1.300 zł
1.500 zł
600 zł

2. Ustala siê wykaz innych stanowisk, za które przys³uguje dodatek funkcyjny, liczony zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1.
1.
3.
4.

Opiekun stażu (za każdego stażystę tj. nauczyciela stażystę, nauczyciela
kontraktowego)
Wychowawca grupy przedszkolnej,
Wychowawca klasy

V. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 10
1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y Burmistrz Miasta w oparciu o opracowane kryteria.
3. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udzia³u w funduszu p³ac na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli Miasta
Cz³uchowa.

33 zł
44 zł
44 zł

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 3%
kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze
tych nauczycieli z wy³¹czeniem dyrektorów szkó³.
Rada Miejska upowa¿nia Burmistrza Miasta do utworzenia wydzielonego funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkó³.
§ 11
1. Ustala siê wysokoœæ dodatku motywacyjnego
uwzglêdniaj¹c: osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze, jakoœæ œwiadczonej pracy, podejmowanie dodatkowych zadañ, wysok¹ ocenê pracy,
zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o któ-
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rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela:
— dla nauczycieli i dyrektorów – do 15% osobistego
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaœ na stanowisku dyrektora okres ten mo¿na
skróciæ do pó³ roku.
3. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:
1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnienia lekarskiego d³u¿szego ni¿ jeden miesi¹c.
§ 12
Ustala siê kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkó³:
1. Za tworzenie jak najlepszych warunków dla dzia³alnoœci dydaktyczno–wychowawczej i opiekuñczej
szko³y:
a) szczególne osi¹gniêcia szko³y w realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
b) tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych dostosowanych do potrzeb
œrodowiska, w którym funkcjonuje placówka,
c) zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuñczych uczniów,
d) podnoszenie kwalifikacji oraz samokszta³ceñ,
e) systematyczny nadzór pedagogiczny,
f) inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich,
g) podejmowanie aktywnych dzia³añ w zakresie pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym oraz niepe³nosprawnym lub trudnym w ramach grup
rówieœniczych i szko³y ogólnodostêpnej,
h) stwarzanie warunków do aktywnoœci uczniów w
miejskich, regionalnych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
i) stwarzanie sprzyjaj¹cych warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
2. Za osi¹gniêcia szko³y i jej znaczenie w œrodowisku lokalnym:
a) twórcze realizowanie polityki oœwiatowej gminy,
b) realizacja koncepcji szko³y otwartej dla œrodowiska
lokalnego i wykorzystanie inicjatyw p³yn¹cych od
mieszkañców,
c) poszerzanie dzia³alnoœci pozalekcyjnej w ramach
œrodków pozabud¿etowych,
d) aktywne podejmowanie dzia³añ na rzecz dzieci i
m³odzie¿y zagro¿onych patologi¹ spo³eczn¹,
e) tworzenie dobrego klimatu pracy, w³aœciwych stosunków miêdzyludzkich i umiejêtne rozwi¹zywanie
konfliktów,
f) prawid³owej organizacji pracy,
g) poprawnoœci, pod wzglêdem formalno – prawnym,
podejmowanych decyzji oraz ich zasadnoœci,
h) prawid³owej, zgodnej z zasadami dyscypliny bud¿etowej, realizacji bud¿etu szko³y,
i) dzia³ania na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju i osi¹gniêæ szko³y,

j) wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami i instytucjami,
maj¹cej na celu realizacjê zadañ statutowych szko³y.
3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego mo¿e byæ zmieniona w przypadku zaistnienia okolicznoœci uzasadniaj¹cej jego zwiêkszenia lub zmniejszenie. Decyzja
w tej sprawie mo¿e byæ podjêta w ka¿dym czasie, z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po decyzji.
4. Zwiêkszenie lub zmniejszenie dodatku motywacyjnego dla dyrektora mo¿e nast¹piæ na wniosek:
a) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny,
b) rady pedagogicznej lub rady szko³y lub rady rodziców,
c) zak³adowych, miêdzyzak³adowych organizacji
zwi¹zkowych bêd¹cych reprezentatywnymi dla
zwi¹zku.
d) z inicjatywy organu prowadz¹cego.
5. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca po miesi¹cu, w którym dyrektor zaprzesta³ pe³nienia funkcji lub korzysta z urlopu dla
poratowania zdrowia. W wypadku zaprzestania pe³nienia obowi¹zków dyrektora od pierwszego dnia
miesi¹ca, dodatek motywacyjny nie przys³uguje od tego dnia.
VI. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 13
1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za pracê definiowan¹ w osobnych przepisach jako „praca w trudnych i uci¹¿liwych warunkach pracy” – w § 8 i 9
rozporz¹dzenia MENiS, cytowanego w § 4 niniejszego regulaminu. Jego wysokoœæ nie mo¿e przekroczyæ 10% wynagrodzenia zasadniczego, jeœli jest
wykonywana w pe³nym wymiarze godzin, za które to
wynagrodzenie przys³uguje.
2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za rzeczywiœcie przepracowane godziny i w wysokoœci proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w
stosunku do etatowego pensum.
3. Wysokoœæ stawki wynagrodzenia za godzinê ponadwymiarow¹, przepracowan¹ w warunkach trudnych, powiêksza siê odpowiednio.
§ 14
1. Decyzjê o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli podejmuje dyrektor szko³y, a dla dyrektora Burmistrz.
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
VII. GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTÊPSTWA
§ 15
1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznoœci¹ jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel b¹dŸ
inny pracownik pedagogiczny posiadaj¹cy w³aœciwe
kwalifikacje, mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej
pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1 obowi¹zuj¹cego pensum
godzin.
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2. Indywidualne pensum godzin powinno byæ przyznane nauczycielowi legitymuj¹cemu siê szczególnym
dorobkiem zawodowym oraz rzetelnoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ w wykonywaniu obowi¹zków zawodowych.
3. Wynagrodzenie przys³uguje za godziny ponadwymiarowe faktycznie przepracowane.
§ 16
1. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, obliczone zgodnie z § 2 rozporz¹dzenia MENiS, cytowanego w § 4 niniejszego
regulaminu.
2. Godziny zajêæ ponadwymiarowych mog¹ byæ sta³e,
przypisane w arkuszu organizacyjnym szko³y na semestr, rok szkolny lub dany okres.
3. Zap³ata za godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa
doraŸne nastêpuje tylko wówczas, gdy rzeczywista
liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin
dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum z wyj¹tkiem sytuacji okreœlonych w § 17.
4. Sta³e godziny ponadwymiarowe podlegaj¹ rozliczeniu na koniec ka¿dego miesi¹ca i wyp³acane s¹ za miniony miesi¹c.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doraŸnych wyp³acane jest z do³u.
Wynagrodzenie wyp³aca siê za godziny faktycznie
zrealizowane.
§ 17
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w
œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje równie¿ w przypadku niezrealizowania ich z
powodów le¿¹cych po stronie zak³adu pracy, zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji, udzia³u nauczyciela w konferencji metodycznej,
urlopowanego na podstawie art. 25 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, Dnia Edukacji Narodowej.
3. Wysokoœæ zap³aty za godzinê zastêpstwa doraŸnego jest odpowiednio podwy¿szona tylko wówczas,
gdy praca odbywa siê w warunkach spe³niaj¹cych
wymogi definicji pracy „w trudnych i uci¹¿liwych warunkach pracy”.
4. Dla ustalenie liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub w dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia – przyjmuje siê obowi¹zkowy, tygodniowy
wymiar zajêæ, okreœlony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 4–dniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy.

5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ
jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w
planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajêæ dydaktyczno–wychowawczych i
opiekuñczych, nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
VIII. REGULAMIN NAGRÓD
§ 18
W bud¿ecie organu prowadz¹cego szko³y tworzy siê
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno–wychowawcze i opiekuñczo–wychowawcze
w wysokoœci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ.
1. 80% funduszu nagród przeznacza siê na nagrody
dyrektorów
2. 20% funduszu nagród przeznacza siê na nagrody
Burmistrza Miasta. Organ prowadz¹cy szko³y mo¿e
dokonaæ zwiêkszenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta.
§ 19
Nagrody, o których mowa w § 18, s¹ przyznawane w
terminie do dnia 14 paŸdziernika ka¿dego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
mo¿e byæ przyznana w innym terminie.
§ 20
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystêpuje:
1) dyrektor szko³y – dla nauczycieli szkó³ prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Cz³uchów,
3. Wniosek o nagrodê powinien byæ pozytywnie zaopiniowany przez Radê Pedagogiczn¹ i Zak³adow¹ Organizacjê Zwi¹zkow¹ oraz popisany przez dyrektora
szko³y.
4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawieraæ nastêpuj¹ce dane kandydata do nagrody:
1) imiê i nazwisko,
2) datê urodzenia,
3) informacje o wykszta³ceniu, stopniu awansu zawodowego,,
4) sta¿ pracy pedagogicznej,
5) nazwê szko³y, zajmowane stanowisko,
6) otrzymane dotychczas nagrody,
7) ocenê pracy pedagogicznej,
8) uzasadnienie, w którym nale¿y zamieœciæ informacje o dorobku zawodowym i osi¹gniêciach w
ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.
5. Wnioski o nagrody rozpatruje komisja powo³ana przez
Burmistrza Miasta, w sk³ad której wchodz¹: przedstawiciel organu prowadz¹cego, przedstawiciel komisji
ds. edukacji i przedstawiciel zwi¹zku zawodowego.
6. Burmistrz Miasta mo¿e w uzasadnionych przypadkach przyznaæ nagrodê bez opinii komisji.
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§ 21

Nagroda, o której mowa w § 18, mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobr¹ ocenê
pracy pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio co najmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w okresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie
wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów
i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach II stopnia (okrêgowych), zajêciem przez
uczniów (zespó³ uczniów) I–III miejsca w konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z
uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi
trudnoœci w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci
szkolne lub œrodowiskowe,
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w
klasie lub szkole, w szczególnoœci przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni i zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
i) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub
¿yciowej, pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej
wœród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmu,
a.
b.
c.
d.
e.
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c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania spo³ecznego
dzieci i m³odzie¿y,
d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki, rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z rodzicami,
3) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie
nauczyciela.
§ 22
Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza siê w teczce
akt osobowych.
§ 23
1. Niezale¿nie od nagrody organu prowadz¹cego, nauczyciel mo¿e otrzymaæ w danym roku nagrody: ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania,
kuratora oœwiaty.
2. Nagroda dyrektora szko³y nie mo¿e byæ wy¿sza od
nagrody Burmistrza Miasta.
3. Wysokoœæ nagrody dyrektora po uwzglêdnieniu kryteriów podanych w § 21 mo¿e wynosiæ od od 700,00
z³ do 1.000,00 z³.
4. Wysokoœæ nagrody Burmistrza Miasta mo¿e wynosiæ od 1.000,00 z³ do 1.500,00 z³.
IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 24
1. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o
zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 19, poz. 239 ze
zm.) nauczyciele, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹
do nich prawo do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego:

I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie II klasy
II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie I klasy
III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej
posiadanie stopnia naukowego doktora
posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

§ 25
1. Za miesi¹ce wakacyjne (lipiec, sierpieñ) wynagrodzenie wyp³aca siê wed³ug œredniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001
r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737).
2. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy a
tak¿e za inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie przys³uguje wynagrodzenie.

30,00 zł miesięcznie
47,00 zł miesięcznie
66,00 zł miesięcznie
83,00 zł miesięcznie
122,00 zł miesięcznie

3. Stawkê za jeden dzieñ nie wykonywania pracy z przyczyn okreœlonych w ust. 2 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acone z góry
przez 30.
4. Wysokoœæ utraconego wynagrodzenia za okresy, o
których mowa w ust. 2, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni
nie wykonywania pracy przez stawkê okreœlon¹ w
ust. 3.
§ 26
1. Zobowi¹zuje siê dyrektorów szkó³ do udostêpnienia
treœci regulaminu wszystkim nauczycielom.
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2. Treœæ niniejszego regulaminu przedstawiono zwi¹zkom zawodowym dzia³aj¹cym w sferze edukacji na terenie miasta Cz³uchowa do zaopiniowania.
Uzgodniono ze Zwi¹zkami Zawodowymi dnia 06 grudnia 2006 r.

895
UCHWA£A Nr III/22/2006
Rady Gminy w Starogardzie Gdañskim
z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a
tak¿e wysokoœci, szczegó³owych zasad przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, art. 35 ust. 2, 2a i
3, oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357 z póŸniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181),
Rada Gminy Starogard Gdañski uchwala co nastêpuje:
§1

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/22/2006
REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI NA ROK 2007
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE
§1
Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê, bez bli¿szego okreœlenia, pojêcia nauczyciel, szko³a, sta¿, zwi¹zki zawodowe – nale¿y rozumieæ te pojêcia tak, jak
definiuje je art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
§2
Przez sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie
siê:
1. wynagrodzenie zasadnicze,
2. dodatki: za wys³ugê lat, motywacyjny, funkcyjny, za
warunki pracy,
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw,
4. nagrody i inne œwiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku
pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych.
II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§3

1. Ustala siê na rok 2007 regulamin wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Starogard Gdañski.
2. Regulamin wynagradzania okreœla wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia,
a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
3. Regulamin wynagradzania stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Starogard Gdañski
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku urzêdowym
województwa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 roku.

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
ustala siê, w zale¿noœci od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajêæ
obowi¹zkowych, na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).
2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegaj¹ zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów
wykonawczych i nie wymagaj¹ zmiany niniejszego
regulaminu.
3. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do
wydania decyzji w sprawie podwy¿szenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli sta¿ystów tak
aby spe³niony by³ zapis art. 30 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.
III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§4

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Wierzba

1. Dodatek za wys³ugê lat uzale¿niony jest od okresu zatrudnienia.
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2. Szczegó³owe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia cytowanego w § 3, ust. 1 regulaminu.
IV. DODATEK MOTYWACYJNY
§5
1. W rocznych bud¿etach szkó³ i placówek na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli zabezpiecza siê œrodki finansowe w wysokoœci 5% kwoty przeznaczonej
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, powiêkszone o œrodki przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿
trzy miesi¹ce.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szko³y w uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na terenie szko³y,
4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje Wójt Gminy Starogard Gdañski w uzgodnieniu z
organizacjami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na
terenie gminy.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 5% i wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego, a dla dyrektora szko³y nie ni¿szy ni¿
10% i nie wy¿szy ni¿ 50% jego wynagrodzenia zasadniczego
6. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego mo¿e byæ zmieniona w przypadku zaistnienia okolicznoœci uzasadniaj¹cej jego zwiêkszenia lub zmniejszenie. Decyzja
w tej sprawie mo¿e byæ podjêta w ka¿dym czasie, z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po decyzji.
7. W 2006 roku ³¹cznie przyznane i wyp³acone dodatki motywacyjne w danej szkole lub placówce nie mog¹ przekroczyæ kwoty wymienionej w punkcie 1.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z do³u, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§6
Ustala siê szczegó³owe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach dl których organem prowadz¹cym jest Gmina
Starogard:
1. Dyscyplina pracy: (0–10 pkt.)
a) efektywne przepracowanie okresu, za który przyznawany jest dodatek,
b) rzetelne pe³nienie dy¿urów,
c) terminowe i staranne wype³nianie dokumentacji
szkolnej,
d) terminowe wykonywanie poleceñ i zarz¹dzeñ dyrektora szko³y,
e) w³aœciwe zabezpieczanie powierzonego mienia
szkolnego.
2. Wyniki nauczania i efekty wychowawcze: (0–20 pkt.)
a) udzia³ i osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych
i zawodach sportowych,
b) organizowanie pozosta³ych konkursów,
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c) pozytywne zmiany dokonuj¹ce siê u ucznia oraz w
zespole klasowym pod wp³ywem oddzia³ywañ wychowawczych,
d) badanie wyników nauczania (efekty dydaktyczno
– wychowawcze) z uwzglêdnieniem poziomu zespo³u klasowego,
e) wykorzystywanie pomocy dydaktycznych,
f) formy i efekty pracy z uczniem zdolnym i s³abym
(ko³a zainteresowañ, zespo³y wyrównawcze, kompensacyjne, prowadzenie zajêæ w klasach wyrównawczych, terapeutycznych itp.).
3. Nowatorstwo w pracy dydaktycznej: (0–10 pkt.)
a) sporz¹dzanie b¹dŸ wykorzystywanie dostêpnych
narzêdzi pomiaru dydaktycznego,
b) opracowywanie programów autorskich i ich wdra¿anie,
c) opracowywanie, wdra¿anie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
4. Zró¿nicowane formy dzia³alnoœci wychowawczej: (0
– 9 pkt.)
a) wycieczki, biwaki, rajdy,
b) filmy, koncerty, spektakle, wystawy, spotkania z
ciekawymi ludŸmi organizowane poza godzinami
lekcyjnymi,
c) poziom pracy wychowawczej z klas¹ (wype³nianie obowi¹zków wychowawczych), znajomoœæ warunków domowych ucznia, udzielanie uczniom i
ich rodzicom pomocy, znajomoœæ przez uczniów i
rodziców obowi¹zuj¹cych w szkole przepisów (statut, regulaminy, itp.),
d) inne formy.
5. Przygotowywanie uroczystoœci szkolnych: (0–6 pkt.)
a) apele, akademie szkolne –poziom artystyczny tych
uroczystoœci,
b) udzia³ z uczniami w uroczystoœciach poza szko³¹,
6. Organizowanie imprez kulturalnych dla uczniów ca³ej szko³y: (0–5 pkt.)
a) organizowanie imprez (lub wspó³udzia³) dla
uczniów lub nauczycieli na terenie szko³y,
b) organizowanie imprez o zasiêgu œrodowiskowym.
7. Sprawowanie opieki nad organizacjami uczniowskimi – poziom pracy, efekty dzia³alnoœci. (0–5 pkt.)
a) systematycznoœæ pracy organizacji,
b) efekty dzia³alnoœci organizacji,
c) rejestrowanie dzia³alnoœci organizacji,
d) przedstawianie dzia³alnoœci organizacji na forum
szko³y.
8. Modernizacja bazy dydaktycznej szko³y: (0–5 pkt.)
a) wykazywanie troski o stan i wystrój pracowni, zg³aszanie usterek,
b) pozyskiwanie rodziców do prac naprawczo–remontowych na terenie klasy i szko³y,
c) wykonywanie pomocy dydaktycznych.
9. Aktywnoœæ podczas posiedzeñ Rady Pedagogicznej: (0–5 pkt.)
a) praca w komisjach Rady Pedagogicznej,
b) aktywna dyskusja merytoryczna koñczona wnioskiem,
c) sporz¹dzanie protoko³ów z posiedzeñ Rady Pedagogicznej,
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d) prowadzenie kroniki szkolnej,
e) inne formy aktywnoœci.
10. Samokszta³cenie i dokszta³canie nauczycieli: (0–10
pkt.)
a) aktywnoœæ w ramach zespo³ów przedmiotowych
w szkole,
b) prowadzenie lekcji kole¿eñskich,
c) ukoñczenie studiów, studiów podyplomowych, kursów,
d) udzielanie pomocy kole¿eñskiej w pracy.
11. Realizacja indywidualnego toku lub programu nauczania (10 pkt.)
12. Inne: (0–5 pkt.)
a) udzia³ w pracach organów i komisji szkolnych
(oprócz komisji Rady Pedagogicznej),
b) spo³eczna, systematyczna dzia³alnoœæ dydaktyczno – wychowawcza poza szko³¹,
c) inne formy pomocy uczniom i dzia³alnoœci w szkole.
§7

dokonanie oceny punktowej osi¹gniêæ nauczyciela
na podstawie kryteriów zawartych w § 6, o wyniku
której powiadamia siê pisemnie zainteresowanego
2. Uzyskanie okreœlonej liczby punktów uprawnia nauczyciela do otrzymania dodatku motywacyjnego w
wysokoœci:
Liczba uzyskanych
punktów
od 35 pkt. do 45 pkt.
od 46 pkt. do 59 pkt.
od 60 pkt. do 75 pkt.
od 76 pkt. do 85 pkt.
od 86 pkt. do 100 pkt.

Procent dodatku
motywacyjnego
od 5 % do 7 %
od 8 % do 10 %
od 11 % do 14 %
od 15 % do 17 %
od 18 % do 20 %

§8
1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje siê w oparciu o nastêpuj¹ce zasady i kryteria:
a) Wartoœci punktowe kryteriów oceny osi¹gniêæ dla
dyrektorów szkó³:

1. Podstaw¹ przyznania dodatku motywacyjnego jest
Lp.

Kryterium

1
2
3
4
5
6
7
8

Doskonalenie zawodowe dyrektora
Motywowanie i nagradzanie pracowników
Stwarzanie atmosfery pracy
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Umiejętność doboru kadry
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz
Osiągnięcia dydaktyczne szkoły
Poziom
skuteczności
nauczania
(badania
kompetencji)
Działalność pozalekcyjna szkoły
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Pomoc socjalna dla uczniów
Dbałość o stan techniczny i wyposażenie szkoły
Przestrzeganie dyscypliny budżetowej
Sporządzanie sprawozdawczości
Sprawność organizacyjna
Ogółem punktów

9
10
11
12
13
14
15

b) Podstaw¹ przyznania dodatku motywacyjnego jest
dokonanie oceny punktowej osi¹gniêæ dyrektora
na podstawie kryteriów zawartych w pkt. a, o wyniku której powiadamia siê pisemnie zainteresowanego;
c) Uzyskanie okreœlonej liczby punktów uprawnia do
otrzymania dodatku motywacyjnego w wysokoœci:
Liczba uzyskanych
punktów
od 80 pkt. do 115 pkt.
od 116 pkt. do 140 pkt.
od 141 pkt. do 170 pkt.
od 171 pkt. do 200 pkt.
od 200 pkt. do 230 pkt.

Procent dodatku
motywacyjnego
od 10 % do 14 %
od 15 % do 23 %
od 24 % do 33 %
od 34 % do 43 %
od 44 % do 50 %

2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca po miesi¹cu, w którym dyrektor za-

Maksymalna liczba
punktów
10
15
15
20
15
10
20
20
15
15
10
20
15
15
15
230

przesta³ pe³nienia funkcji lub korzysta z urlopu dla
poratowania zdrowia. W wypadku zaprzestania pe³nienia obowi¹zków dyrektora od pierwszego dnia
miesi¹ca, dodatek motywacyjny nie przys³uguje od tego dnia.
V. DODATEK FUNKCYJNY
§9
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci:
a) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów od 200 z³.
do 800 z³ miesiêcznie,
b) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 9 do 16 oddzia³ów
od 300 z³ do 900 z³ miesiêcznie,
c) dyrektorowi szko³y licz¹cej 17 oddzia³ów i wiêcej
od 500 z³ do 1400 z³. miesiêcznie,
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d) wicedyrektorom szkó³ od 150 z³ do 350 z³ miesiêcznie.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych
z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe, œrodowiskowe i spo³eczne, w jakich
szko³a funkcjonuje, ustala dla dyrektora szko³y oraz
dla innych stanowisk kierowniczych wójt gminy.
§ 10
1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy – w wysokoœci 50 z³otych,
2) funkcjê doradcy metodycznego – w wysokoœci do
40%,
3) funkcjê opiekuna sta¿u – za ka¿dego nauczyciela w wysokoœci 2% œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela.
2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoœæ zadañ oraz
warunki ich realizacji, ustala i przydziela dyrektor, a
w stosunku do dyrektora – wójt gminy.
§ 11
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §
9 ust. 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego
pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od
tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 9 ust. 1
i 2, nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o
którym mowa w § 10 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
VI. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 12
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach okreœlonych w
przepisach § 8 i § 9 rozporz¹dzenia cytowanego w
§ 3 punkt 1.

2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli:
a) zajêæ rewalidacyjno–wychowawczych z dzieæmi i
m³odzie¿¹ upoœledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim,
b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
c) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w klasach
³¹czonych.
d) zajêæ dydaktycznych w oddzia³ach przysposabiaj¹cych do pracy;
3. Wysokoœæ dodatku z trudne warunki pracy, o których
mowa w ust. 2 pkt.a)–d) wynosi miesiêcznie 10% wynagrodzenia zasadniczego wynikaj¹cego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.
4. Wysokoœæ dodatku z uci¹¿liwe warunki pracy wynosi miesiêcznie 10% wynagrodzenia zasadniczego
wynikaj¹cego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.
5. Dodatki za warunki pracy przys³uguj¹ w takiej czêœci
w jakiej godziny pracy w tych warunkach powstaj¹
do obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin pracy nauczyciela.
6. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
VII. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW
§ 13
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê; dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób
okreœlony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastêpstwa realizowane by³y zajêcia zgodne z planem
i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadaj¹cego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajêæ.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê
doraŸnego zastêpstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w ust. 3, ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 go-
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dziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê
za pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doraŸnego zastêpstwa, zrealizowanego przez nauczyciela wyp³aca siê
wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela na zasadach okreœlonych w ust. 1
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym
§ 14
1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
których nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, umieszczone w planie pracy szko³y;
3) chorob¹ dziecka nauczania indywidualnego, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ:
traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
3. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej i w czasie rekolekcji traktuje siê równie¿ jako godziny faktycznie odbyte.
4. W przypadku oddelegowania nauczyciela przez dyrektora szko³y do innych zadañ, nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane
w tym dniu godziny ponadwymiarowe.
5. W 2007 roku ³¹czne wynagrodzenie wyp³acone nauczycielom za godziny doraŸnych zastêpstw nie mo¿e
przekroczyæ 0,5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w danej szkole.
6. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach w których
zajêcia odbywaj¹ siê w piêciodniowym cyklu pracy,
którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane
i odpowiednio udokumentowane, zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo–wychowawcze a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
7. Organizowanie zajêæ dydaktycznych lub opiekuñczo–wychowawczych w dniach wolnych od pracy, za

które przys³uguje odrêbne wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 7 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za pisemn¹ zgod¹ Wójta Gminy.
8. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajêæ dydaktyczno–wychowawczych i
opiekuñczych nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u na
podstawie miesiêcznych rozliczeñ
VIII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO
FUNDUSZU NAGRÓD
§ 15
1. Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym
szko³y, z tym ¿e:
1) 75% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 25% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest w szczególnoœci od:
1) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy (obowi¹zuje od 1.09.2001 r),
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku
szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej
szeœæ miesiêcy,
3) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor po zasiêgniêciu opinii organizacji zwi¹zkowych
dzia³aj¹cych na terenie szko³y,
2) ze œrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – wójt
gminy zgodnie z uchwa³¹ nr XXIII/197/2004 Rady
Gminy Starogard Gdañski z dnia 24.09.2004 r.
4. Nagroda dyrektora nie mo¿e byæ ni¿sza od 25% œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
5. Nagroda wójta gminy nie mo¿e byæ ni¿sza od 50%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.
§ 16
Nagrody, o których mowa w § 15, s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ organu prowadz¹cego nagrodê mo¿na przyznaæ w innym czasie.
IX. DODATEK MIESZKANIOWY
§ 17
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w szkole dla której organem
prowadz¹cym jest Gmina Starogard Gdañski posia-
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daj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 6%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 8%,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 10%
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie – 12%
miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a dochodów lub który jest nauczycielem,
b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia
18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie
szko³y ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
d) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów
wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26
roku ¿ycia,
e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego
Ÿród³a dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie
okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten
dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez niego pracodawcê
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – wójt gminy.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem

powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Zobowi¹zuje siê dyrektorów szkó³ do udostêpnienia
treœci Regulaminu wszystkim nauczycielom.
2. Treœæ niniejszego regulaminu uzgodniono z organizacjami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cymi na terenie gminy w sferze edukacji.

896
UCHWA£A Nr V/42/2007
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania oraz odraczania
lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noœci pieniê¿nych
przypadaj¹cych Gminie Miasta Redy lub jednostkom
organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala co nastêpuje:
§1
1. Nale¿noœci pieniê¿ne przypadaj¹ce Gminie Miasta
Redy lub jednostkom organizacyjnym gminy, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa od osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej – zwanych dalej w uchwale „d³u¿nikami”, mog¹ byæ umarzane w ca³oœci lub czêœci, a
sp³aty nale¿noœci mog¹ byæ w ca³oœci lub czêœci rozk³adane na raty lub odraczane w terminie.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
a) nale¿noœci– rozumie siê przez to nale¿noœæ pieniê¿n¹ przypadaj¹c¹ od jednego d³u¿nika wraz z
nale¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿noœci,
b) dochodzie– rozumie siê przez to wszystkie przychody uzyskiwane przez d³u¿nika po odliczeniu
kosztów ich uzyskania, a tak¿e sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, okreœlonych w przepisach o
systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Do dochodu
wlicza siê równie¿ dodatek pielêgnacyjny, dodatek dla sierot zupe³nych, dodatek kombatancki,
dodatek mieszkaniowy, zasi³ki wychowawcze, rycza³t energetyczny, œwiadczenia alimentacyjne
oraz œwiadczenia przys³uguj¹ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i ZSRR,
c) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawieraj¹cy wszystkie dokumenty niezbêdne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy.
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§2
1. Umarzanie, rozk³adanie na raty, odraczanie terminów p³atnoœci nale¿noœci pieniê¿nych oraz umarzanie odsetek i innych nale¿noœci ubocznych od
nale¿noœci pieniê¿nych nastêpuje z urzêdu lub po
z³o¿eniu kompletnego wniosku przez d³u¿nika.
2. Wykonywanie czynnoœci o których mowa w § 2 pkt 1
powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy, z zachowaniem zasad okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹.

wego, licz¹c od dnia powstania obowi¹zku zap³aty pierwszej raty,
b) odroczenie sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych nie mo¿e przekroczyæ okresu 1 roku kalendarzowego od
daty powstania zobowi¹zania,
c) orzeczenie o roz³o¿eniu sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych na raty oraz o odroczeniu p³atnoœci nale¿noœci
pieniê¿nych nastêpowaæ bêdzie z uwzglêdnieniem
sytuacji materialnej d³u¿nika,

§3

§4

1. Nale¿noœæ pieniê¿na mo¿e zostaæ umorzona w ca³oœci lub czêœci w przypadku, gdy wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz przedsiêbiorców opodatkowanych na zasadach okreœlonych
w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne – gdy dochód nie przekracza 50% œredniego miesiêcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej za ostatni kwarta³ roku
poprzedzaj¹cego rok, za który op³ata ma byæ wnoszona, og³aszanego przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
b) w odniesieniu do przedsiêbiorców nie wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a/, jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoœci prawnej oraz
osobom prawnym – gdy wyst¹pi³a strata z tytu³u
prowadzonej dzia³alnoœci wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzaj¹cy z³o¿enie kompletnego wniosku,
c) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika lub miejsca jego
pobytu,
d) d³u¿nik (osoba fizyczna) zmar³, nie pozostawiaj¹c
¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ nieruchomoœci
nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów,
e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów egzekucji i kosztów dochodzenia
tej wierzytelnoœci,
f) gdy postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
g) d³u¿nik zosta³ wykreœlony z w³aœciwych rejestrów
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz krajowego rejestru s¹dowego przy jednoczesnym braku maj¹tku w tym równie¿ osobistego, z którego
mo¿na by egzekwowaæ wierzytelnoœæ a odpowiedzialnoœæ z tytu³u wierzytelnoœci nie przechodzi z
mocy prawa na osoby trzecie,
h) kwota nale¿noœci pieniê¿nych nie zosta³a zaspokojona w zakoñczonym postêpowaniu likwidacyjnym b¹dŸ upad³oœciowym.
2. Na wniosek d³u¿nika nale¿noœæ pieniê¿na mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty lub odroczona w terminie:
a) sp³ata nale¿noœci pieniê¿nych mo¿e byæ roz³o¿ona na raty, w dowolnej iloœci i wysokoœci rat, jednak¿e sp³ata rat nale¿noœci musi nast¹piæ w
okresie nie d³u¿szym ni¿ okres 1 roku kalendarzo-

Uprawniony organ mo¿e cofn¹æ swoj¹ decyzjê o umorzeniu, odroczeniu lub roz³o¿eniu na raty sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych, je¿eli dowody, na podstawie których
nale¿noœci umorzono, odroczono lub roz³o¿ono na raty
oka¿¹ siê fa³szywe albo gdy d³u¿nik œwiadomie wprowadzi³ organ w b³¹d co do okolicznoœci, które stanowi³y
podstawê orzeczenia o powy¿szym lub te¿ gdy nie dochowano terminów sp³aty rat.
§5
W przypadku odroczenia terminu zap³aty lub roz³o¿enia nale¿noœci na raty i wywi¹zaniu siê d³u¿nika z obowi¹zku ich zap³aty Burmistrz mo¿e umorzyæ nale¿noœæ
w czêœci odpowiadaj¹cej odsetkom za jej zw³okê oraz
inne nale¿noœci uboczne.
§6
Umorzenie nale¿noœci a tak¿e udzielenie ulg w ich
sp³aceniu, o których mowa w § 3, § 4 i § 5 niniejszej
uchwa³y nastêpuje w odniesieniu:
a) do nale¿noœci o charakterze administracyjnym – w
drodze decyzji administracyjnej,
b) do nale¿noœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno–prawnych – w drodze porozumienia,
c) w sytuacjach wymienionych w § 3 ust. 1 lit. c/ d/, e/,
f/ i h/ umorzenie nale¿noœci o charakterze administracyjnym jak i nale¿noœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno–prawnych mo¿e nast¹piæ w drodze
jednostronnego oœwiadczenia woli sk³adanego w celu dokonania odpisów w ksiêgach rachunkowych.
§7
Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania i rozk³adania na raty na wniosek podmiotu prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bez wzglêdu na formê organizacyjno – prawn¹ nastêpuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,
poz. 1291).
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój
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UCHWA£A Nr V/48/2007
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie Bud¿etu Miasta na 2007 rok.

sokoœci 195.000 z³ i wydatki zwi¹zane z gminnym
programem zwalczania narkomanii w wysokoœci
15.000 z³
2. Ustala siê wydatki na realizacjê programu Comenius
w wysokoœci w wysokoœci 9.635 z³
§3

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z
póŸniejszymi zmianami.) oraz art. 82 ust 1 pkt 1 i 2,
art. 165, 168, 173, 184,188 ust. 2 pkt 1, 3 i 195 ust 2 i 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸniejszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:

1. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci 2.934.140
z³, rozchody bud¿etu w wysokoœci 395.496z³ zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3*
2. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokoœci 939.639 z³ oraz porycie wystêpuj¹cego w
ci¹gu roku przejœciowego deficytu w wysokoœci
500.000 z³.

§1

§4

1. Ustala siê dochody bud¿etu na 2007 r. w wysokoœci
33.298.959 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*, które
obejmuj¹:
1) dotacje na zadania wspólnie realizowane w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoœci 128.131 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7*
2) dotacje na realizacjê zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami w wysokoœci 5.553.372 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*
2. Ustala siê wydatki bud¿etu na 2007 r. w wysokoœci
35.837.603 z³ w tym:
1) Wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 31.031.462 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ wynosz¹ 14.072.984 z³
b) dotacje z bud¿etu wynosz¹ 1.341.079 z³
c) wydatki na obs³ugê d³ugu wynosz¹ 91.925 z³
d) pozosta³e wydatki wynosz¹ 15.525.474 z³
2) Wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 4.806.141 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*
3. Wydatki okreœlone w § 1 ust 2 obejmuj¹:
a) wydatki na zadania wspólnie realizowane w drodze
porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoœci 732.801 z³ w tym: wydatki
bie¿¹ce 732.801 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7*,
b) wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
ustawami w wysokoœci 5.553.272 z³ w tym: wydatki bie¿¹ce 5.548.272 i wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 5.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8*,
4. Ustala siê Ÿród³o pokrycia deficytu bud¿etowego w
wysokoœci 2.538.644 z³ z przychodów z kredytów na
rynku krajowym w wysokoœci 939.639 z³, w przychodach z innych rozliczeñ krajowych w wysokoœci
976.852 z³ oraz nadwy¿ki z lat ubieg³ych w wysokoœci 622.153 z³

Ustala siê plan przychodów Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska wysokoœci 30.000 z³ i wydatków w
wysokoœci 30.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.*

§2
1. Ustala siê dochody z wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoœci 210.000 z³,
wydatki zwi¹zane z gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wy-

§5
Ustala siê w plan przychodów dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych w wysokoœci 343.770 z³ oraz plan
wydatków dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych
w wysokoœci342.760 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
§6
Ustala siê dotacje celowe w wysokoœci 49.800 z³ oraz
dotacje podmiotowe w wysokoœci 686.609 z³ zgodnie z
za³¹cznikiem nr 6.*
§7
Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoœci –
1.967.846 z³ w tym:
1) rezerwa na wydatki nieprzewidziane w wysokoœci –
277.847 z³, co stanowi 0,77% wydatków bud¿etu
2) rezerwa celowa w wysokoœci 1.689.999 z³, co stanowi 4,72% wydatków bud¿etu zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*
§8
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) przenoszenia wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u,
2) zaci¹gniêcia kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego w
ci¹gu roku deficytu bud¿etu do wysokoœci 500.000z³,
3) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach,
4) zaci¹gniêcia zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja jest niezbêdna i wynika z ci¹g³oœci dzia³ania a termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym,
5) udzielenia upowa¿nieñ kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Redy do zaci¹gniêcia
zobowi¹zañ z tytu³u umów na wydatki bie¿¹ce, których realizacja jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania a termin zap³aty up³ywa w roku
nastêpnym.

* Za³¹czników od nr 1 do nr 9 nie publikuje siê
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§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
Zbigniew Kisiel
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UCHWA£A Nr III/27/2006
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Redy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z
1997 r. Nr 78, poz. 483 zm. w 2001 r.: Dz. U. Nr 28,
poz. 319, zm. w 2006 r.: Nr 200, poz. 1471) i art. 18
ust. 2 pkt. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst –
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta Redy stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Nr II / 12 / 2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 3 lutego 2003 r. Nr 17,
poz. 182) wprowadza siê zmiany:
1) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „l. Rada Miejska
ze swojego grona powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Prawna i Bezpieczeñstwa Publicznego,
3) Komisja Finansów i Polityki Gospodarczej,
4) Komisja Edukacji, Polityki Prorodzinnej i Spo³ecznej,
5) Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska,
6) Komisja Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji.”,
2) w § 54 dodaje siê ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja Rady Miejskiej na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprzewodnicz¹cego komisji.”,
3) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obradami i
pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji, a w
razie jego nieobecnoœci wiceprzewodnicz¹cy komisji.
4) w za³¹czniku nr 2 do Statutu Miasta Redy– Zasady,
tryb i przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej i przedmiot dzia³ania innych sta³ych komisji:
a) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Komisja Edukacji,
Polityki Prorodzinnej i Spo³ecznej Przedmiotem
dzia³ania Komisji Edukacji, Polityki Prorodzinnej
i Spo³ecznej jest:
1) opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych edukacji publicznej, polityki spo³ecznej i prorodzinnej oraz gospodarki mieszkaniowej,
2) opiniowanie dzia³alnoœci i spraw dotycz¹cych

Poz. 897 i 898

funkcjonowania Miejskiego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej oraz przedszkoli i szkó³, dla których
gmina jest organem prowadz¹cym,
3) opiniowanie harmonogramu prac remontowych
w jednostkach wymienionych w pkt 2,
4) opiniowanie stanu utrzymania bazy edukacyjnej,
5) ocena jednostek organizacyjnych, stowarzyszeñ i innych organizacji odnoœnie wykorzystania przyznanych dotacji celowych na realizacjê
zadañ z zakresu edukacji publicznej, polityki
spo³ecznej i prorodzinnej,
6) wspó³praca z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Redzie,
7) wspó³praca z Komisj¹ ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
8) analizowanie i ocena dzia³ania w zakresie udzielania pomocy spo³ecznej dla mieszkañców,
9) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
dzia³aj¹cymi na rzecz edukacji publicznej, polityki spo³ecznej i prorodzinnej
10) wypracowanie zasad polityki rodzinnej i prorodzinnej oraz opieki spo³ecznej w mieœcie,
11) wyra¿anie opinii o sytuacji na rynku pracy w
mieœcie,
12) ocenianie potrzeb mieszkaniowych na terenie
gminy,
13) inicjowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
14) opiniowanie dochodów i wydatków bud¿etowych
w przedmiocie dzia³ania Komisji,
15) zajmowanie siê tak¿e innymi sprawami zleconymi przez Radê Miejsk¹.”,
b) dodaje siê § 4a w brzmieniu: „4a. Komisji Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji Przedmiotem dzia³ania Komisji Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji
jest:
1) opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
2) opiniowanie dzia³alnoœci gminnych jednostek
kulturalnych i sportowych,
3) opiniowanie harmonogramu prac remontowych
w jednostkach podleg³ych w gminie,
4) opiniowanie stanu utrzymania bazy kulturalnej,
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
5) ocena jednostek organizacyjnych, stowarzyszeñ i innych organizacji kulturalnych, sportowych i turystycznych w zakresie wykorzystania
przyznanych dotacji celowych na realizacjê zadañ z zakresu zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
6) wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
7) opiniowanie dochodów i wydatków bud¿etowych
w przedmiocie dzia³ania Komisji,
8) zajmowanie siê tak¿e innymi sprawami zleconymi przez Radê Miejsk¹.”,
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§3

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Redy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
Janusz Molak

899
UCHWA£A Nr III/28/2006
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad u¿ywania herbu i flagi miasta Redy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity– Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) i § 10 pkt. 14 Statutu Miasta Redy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia
2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy
(Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 3 lutego 2003 r. Nr 17, poz. 182 z póŸniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Redzie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. U¿ycie herbu i flagi zwanych dalej w uchwale „herbem
i flag¹ miasta Redy” mo¿e mieæ miejsce wy³¹cznie
wg graficznego przedstawienia w za³¹czniku nr 7 i 8
do Statutu Miasta Redy stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y Rady Miejskiej w Redzie Nr II/12/2002 z
dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Redy.
2. Herbu i flagi miasta Redy nale¿y u¿ywaæ godnie i z
nale¿ytym szacunkiem.
3. Herb miasta Redy mo¿e byæ u¿ywany jako jednobarwny przy druku jednobarwnym.
4. Dopuszcza siê stosowanie stylizacji jednobarwnego herbu miasta w postaci p³askorzeŸby.
§2
1. Herbem i flag¹ miasta mog¹ pos³ugiwaæ siê organy
Gminy Miasta Redy, jednostki organizacyjne miast,
szko³y i instytucje u¿ytecznoœci publicznej dzia³aj¹ce na terenie miasta Redy.
2. Herbem i flag¹ miasta Redy mog¹ pos³ugiwaæ siê
kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje i organizacje spo³eczne oraz zwi¹zki wyznaniowe maj¹ce sw¹ siedzibê na terenie miasta Redy.
Herb i flaga miasta Redy za zgod¹ Burmistrza Miasta Redy mog¹ byæ tak¿e umieszczane na plakatach
i folderach miasta Redy oraz firm turystycznych, na
wydawnictwach promuj¹cych miasto Redê, przewodnikach, opracowaniach turystycznych, a tak¿e winietach gazet i czasopism.
3. Poza przypadkami okreœlonymi w ust. 1 u¿ycie herbu i flagi miasta Redy wymaga pisemnej zgody Burmistrza Miasta Redy.
4. Zabrania siê u¿ywania herbu i flagi miasta Redy przez
partie polityczne i komitety wyborcze.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Redzie
Janusz Molak
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UCHWA£A Nr V/26 /2006
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Pruszcz Gdañski na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170
poz. 1217, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381) Rada Miasta
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2007 w
wysokoœci 63.083.856 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1.*
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoœci 355.000 z³.
§2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na rok 2007 w wysokoœci 77.219.027 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.*
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 z³,
2) wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie
5.000 z³.
3. Ustala siê wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.*
4. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 4.*
* Za³¹czników od nr 1 do nr 4 nie publikuje siê
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5. Okreœla siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem œrodków na
finansowanie poszczególnych programów, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5.*
§3
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci 270.000 z³,
2) celowe w wysokoœci 340.000 z³, z przeznaczeniem
na:
a) zadania w zakresie oœwiaty i wychowania w kwocie 280.000 z³,
b) przygotowanie projektów w kwocie 60.000 z³.
§4
1. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci
15.499.392 z³ oraz rozchody w wysokoœci 1.364.221
z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.*
2. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 14.135.171 z³,
zostanie pokryty z kredytu okreœlonego w za³¹czniku Nr 6.*
§5
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.*
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 8.*
§6
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków w ³¹cznej
kwocie, dla zak³adów bud¿etowych:
1) przychody – 4.262.280 z³,
2) wydatki – 4.254.780 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 9.*
2. Ustala siê plan dochodów i wydatków w ³¹cznej kwocie dla dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych:
1) dochody – 529.600 z³,
2) wydatki – 548.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.*
3. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody – 45.000 z³,
2) wydatki – 60.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 10.*
§7
Ustala siê dotacje przedmiotowe, celowe i podmiotowe zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.*
§8
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u kredytów zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu w
kwocie 2.000.000 z³,
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu w kwocie 14.135.171 z³,
* Za³¹czników od nr 5 do nr 11 nie publikuje siê
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3) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w kwocie 264.829 z³.
§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Pruszcza Gdañskiego do:
1) zaci¹gania kredytów na pokrycie wystêpuj¹cego w
ci¹gu roku deficytu przejœciowego bud¿etu do wysokoœci 2.000.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej do
wysokoœci okreœlonej w za³¹cznikach Nr 3 i Nr 5,
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania
gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 3.000.000 z³,
3) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
4) przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych
uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków oraz w planie dochodów w³asnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków,
6) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Pruszcz Gdañski.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
Jaros³aw Wasilewski
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UCHWA£A Nr III/18/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXXVI/285/2005 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie
op³at w przedszkolu publicznym w Kwidzynie za
œwiadczenia zapewniaj¹ce nauczanie i wychowanie
dziecka ponad podstawy programowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z.
2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 152, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
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poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273,
poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400,
Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W § 1 ust. 1 Uchwa³y Nr XXXVI/285/2005 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie op³at w przedszkolu publicznym w Kwidzynie za
œwiadczenia zapewniaj¹ce nauczanie i wychowanie
dziecka ponad podstawy programowe kwotê „100z³.”
skreœla siê, a w to miejsce wpisuje siê kwotê „105 z³”.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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UCHWA£A Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 r.
o zmianie uchwa³y Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w
Kwidzynie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94,
poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn bêd¹cym za³¹cznikiem do
uchwa³y Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie z
dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy
Miejskiej Kwidzyn, § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Wysokoœæ stypendium szkolnego dla uczniów mieszkaj¹cych na terenie miasta Kwidzyna wynosi:

Wysokość stypendium
ustalona wskaźnikiem %
obliczonym w stosunku
do maksymalnej
wysokości stypendium
określonej w art. 90d
ust. 9 ustawy o systemie
oświaty.
100%
90%
80%

% wskaźnik
kryterium
dochodowego na
osobę w rodzinie
określonego w
art. 8 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3-13 ustawy o
pomocy społecznej.
do 50 %
od 51% do 75%
od 76% do 100 %

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woj. Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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UCHWA£A Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i zastêpstw doraŸnych,
oraz przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego
i dodatku za wys³ugê lat.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z
2006 r, nr 97, poz. 64 ze zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastêpstw doraŸnych oraz przyznawania nagród, dodatku mieszkaniowego i dodatku za wys³ugê lat
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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§2
Regulaminem objêci s¹ nauczyciele zatrudnieni w
szko³ach i przedszkolu, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Dzierzgoñ
§3
Traci moc Uchwa³a nr XXI/254/05 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 24 listopada 2005 r.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dzierzgonia.
§5
Uchwa³a obowi¹zuje od 1 stycznia 2007 roku do 31
grudnia 2007 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Tadeusz Procyk
Za³¹cznik
do uchwa³y nr III/17/06
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2006 r.
REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastêpstw doraŸnych oraz przyznawania nagród,dodatku mieszkaniowego i dodatku za wys³ugê lat.
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bli¿szego okreœlenia – rozumie siê przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w przedszkolach, szko³ach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela,
2) szko³ach bez bli¿szego okreœlenia – rozumie siê
przez to przedszkola, szko³y i placówki oraz inne
jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.
1 ustawy wymienionej w pkt. 1.
3) dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to
rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt. 2
4) rozporz¹dzeniu–– nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 z 2005 r. z póŸ. zm.).

5) Karcie Nauczyciela– nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 26 stycznia 1982 (Dz. U. nr 97, poz.
674, z 2006 r. z poŸ. zm.)
6) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³
lub grupê,
7) uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze zajêæ –
nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia.
9) zwi¹zkach zawodowych– rozumie siê przez to
zwi¹zek zawodowy, którego cz³onkiem jest nauczyciel, a je¿eli nauczyciel nie jest cz³onkiem
¿adnego zwi¹zku, to zwi¹zek zawodowy zrzeszaj¹cy nauczycieli wskazany przez nauczyciela.
10) organie prowadz¹cym – nale¿y przez to rozumieæ
Gminê Dzierzgoñ.
11) roku szkolnym– nale¿y przez to rozumieæ okres
od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia.
§2
Do obliczenia œredniej wynagrodzeñ nauczycieli, przyjmuje siê iloœæ osób zatrudnionych œrednio rocznie w
przeliczeniu na pe³ne etaty.
Ministerialne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje siê w wysokoœci okreœlonej rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Rozdzia³ II
DODATEK MOTYWACYJNY
§3
1. Przy przyznawaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego uwzglêdnia siê:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem
ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.;
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami;
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
siê do przydzielonych obowi¹zków;
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych;
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy;
d) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych;
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e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych;
g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
2. Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3. Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoœci:
1) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych;
2) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych;
3) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y;
4) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
4. Dla dyrektorów szko³y ustala siê dodatkowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego:
1) celowe i oszczêdne wydatkowanie œrodków finansowych szko³y;
2) racjonalne zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ i maj¹tkiem szkolnym;
3) dba³oœæ o stan techniczny i estetykê obiektów
szkolnych;
4) racjonalne i zgodne z potrzebami szko³y prowadzenie polityki kadrowej;
5) w³aœciwe i zgodne z potrzebami szko³y kierowanie doskonaleniem i dokszta³caniem nauczycieli;
6) pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych;
7) kszta³towanie atmosfery pracy w szkole, s³u¿¹cej
realizacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników;
8) w³aœciwa wspó³praca z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi.
§4
1. Tworzy siê fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjny w wysokoœci 5% planowanych rocznych wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli.

L.p.
1.

2.
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2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20% i nie ni¿szy ni¿ 3% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny dla danego
nauczyciela nie jest dodatkiem obligatoryjnym.
4. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom
spe³nienia warunków, o których mowa w § 3, ustala
dyrektor, a dla dyrektora – organ prowadz¹cy szko³ê
5. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³at wynagrodzenia.
§5
1. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w danej
szkole lub placówce przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ po up³ywie okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych wyników pracy.
2. Dla dyrektorów, którym po raz pierwszy powierzono
stanowisko dyrektora szko³y lub placówki, przyznanie dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ po up³ywie okresu umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych
wyników pracy.
3. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
4. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel
zosta³ przeniesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
5. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel
lub dyrektor szko³y powiadamiany jest na piœmie.
Rozdzia³ III
DODATKI FUNKCYJNE
§6
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
przys³uguje dodatek funkcyjny. Wysokoœæ dodatków
funkcyjnych okreœla poni¿sza tabela:

Stanowisko kierownicze
Przedszkola
a. dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
b. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
c. wicedyrektor
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
a. dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej :
- 6 oddziałów
- 7 - 12 oddziałów
- 13 -19 oddziałów
- powyżej 19 oddziałów
b. wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
c. inne przewidziane w statucie szkoły

Miesięcznie
w złotych
100 - 260
160 - 350
100 - 210

270 - 400
380 - 550
520 - 750
720- 900
160 - 400
50 - 200
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2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y ustala organ prowadz¹cy szko³ê, uwzglêdniaj¹c
wielkoœæ szko³y, jej strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe,
œrodowiskowe i spo³eczne w jakich szko³a funkcjonuje, a dla nauczyciela zajmuj¹cego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szko³y.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie
stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca, od
tego dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego, z up³ywem tego okresu, a w razie
wczeœniejszego odwo³ania z koñcem miesi¹ca, w
którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest
przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca – od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach zastêpstwa.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§7
1. Nauczycielowi realizuj¹cemu dodatkowe zadania
oraz zajêcia, o których mowa w odrêbnych przepisach, przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego o którym mowa w
ust. 1 miesiêcznie wynosi:
1) wychowawcy klasy – 30 z³;
2) wychowawcy grup przedszkolnych – 35 z³;
3) opiekuna sta¿u – 15 z³;
4) doradcy metodycznego – 40 z³;
5) nauczyciela konsultanta – 30 z³;
3. Dodatki przyznawane s¹ przez dyrektora szko³y na
czas pe³nienia funkcji, a dla dyrektora szko³y przyznaje je odpowiednio organ prowadz¹cy.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 wyp³aca
siê odpowiednio wed³ug zasad okreœlonych w § 6
ust. 3 – 5 i 7.
5. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie
wy³¹cza prawo do otrzymania dodatku z tytu³u realizowania dodatkowych zadañ oraz zajêæ, o których
mowa w § 7 ust. 1, z wy³¹czeniem funkcji opiekuna
sta¿u (art. 9c, ust. 4 Karty Nauczyciela).
6. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki w zastêpstwie.

Rozdzia³ IV
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§8
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek z tytu³u pracy w
trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia
warunkach okreœlonych w odrêbnych przepisach w
wysokoœci do 25% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Stawki dodatku za warunki trudne:
1) 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego za godziny prowadzenia indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego.
3. Stawki dodatku za warunki uci¹¿liwe za prowadzenie
zajêæ wymienionych w ust. 2 pkt. 1 ustala siê w wysokoœci 25% stawki wynagrodzenia zasadniczego
za godziny przepracowane z dzieæmi i m³odzie¿¹, o
których mowa w § 9 rozporz¹dzenia
4. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku nauczyciel
otrzymuje dodatek w wy¿szej wysokoœci.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje nauczycielowi dyrektor szko³y, a dla dyrektora– organ prowadz¹cy szko³ê.
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej.
7. Dodatek przys³uguje za faktycznie przepracowane
godziny i w wysokoœci proporcjonalnej do liczby tak
przepracowanych godzin w stosunku do etatowego
pensum lub do wymiaru niepe³nego zatrudnienia.
8. Dodatek wyp³acany jest z do³u.
Rozdzia³ V
GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTÊPSTWA
DORAŸ NE
§9
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹cznie koniecznoœci¹ realizacji programu nauczania w szko³ach lub zapewnienia opieki w placówkach
opiekuñczo–wychowawczych, nauczyciel mo¿e byæ
zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjalnoœci¹, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 1/4
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego
zgod¹, jednak w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
wynikaj¹cy z art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 Karty Nauczyciela.
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3. Przez godzinê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê
przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, których realizacja nastêpuje w zastêpstwie
nieobecnego nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z
uwzglêdnieniem dodatków za warunki pracy.
§ 10
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i
godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê, dziel¹c
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie
zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych
do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zuj¹cego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy
obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5
godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ –traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
4. . Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okreœlony podstawie
art. 42 ust 3, ust. 4a i ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za
ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje

wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w
arkuszu organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
Rozdzia³ VI
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 11
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej w Bruku, Szkole
Podstawowej w B¹garcie i w Przedszkolu w ¯u³awce Sztumskiej i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 5%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 6,5%;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 7,5%;
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie – 8%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie
okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten
dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie.
7. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie;
2) pobierania zasi³ku spo³ecznego;
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
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8. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ
dyrektora szko³y, a dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek organ prowadz¹cy szko³ê. W przypadku niepowiadomienie dyrektora szko³y lub organu
prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrany dodatek podlega zwrotowi.
Rozdzia³ VII
NAGRODY
§ 12
1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, z przeznaczeniem na wyp³aty
nagród organu prowadz¹cego szko³y i dyrektorów
szkó³.
2. Nagrody otrzymuj¹ nauczyciele za ich osi¹gniêcia
w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuñczo–wychowawczej oraz w realizacji innych zadañ
statutowych szko³y a w szczególnoœci za:
1) stwierdzone przynajmniej dobre wyniki nauczania
danego przedmiotu;
2) zakwalifikowanie uczniów do konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego;
3) liczne, wysokie wyniki udzia³u uczniów w konkursach powiatowych, rejonowych itd., zwi¹zanych z
nauczanym przedmiotem;
4) szczególne zaanga¿owanie w zakresie pracy opiekuñczo – wychowawczej w wyniku, której stwierdzono konkretne pozytywne efekty wychowawcze;
5) prowadzenie w ramach wolontariatu zajêæ edukacyjnych, wychowawczych lub kó³ zainteresowañ
daj¹cych wymierne efekty pracy szko³y;
6) urozmaicon¹ dzia³alnoœæ kulturalno–wychowawcz¹ promuj¹c¹ szko³ê w œrodowisku;
7) aktywn¹ pracê na rzecz innych nauczycieli, np.
kierowanie zespo³em przedmiotowym, wychowawczym, prowadzenie lekcji otwartych i zajêæ szkoleniowych dla kolegów i kole¿anek oraz nauczycieli
z innych szkó³, aktywn¹ pomoc w adaptacji zawodowej m³odych nauczycieli;
8) za wysokie osi¹gniêcia w pracy na rzecz szko³y,
podejmowanie z w³asnej inicjatywy dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy warunków nauki i pracy oraz
estetyki pomieszczeñ szkolnych, a tak¿e za pozyskiwanie sponsorów i darczyñców dla szko³y.
3. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 wydziela siê œrodki w wysokoœci:
1) 20% dla organu prowadz¹cego szko³y;
2) 80% dla dyrektora placówki.
4. Nagrody organu prowadz¹cego przyznaje burmistrz
dla dyrektorów i nauczycieli. Nagrody pozostaj¹ce
w dyspozycji dyrektora szko³y przyznaje dyrektor
szko³y.
5. Nagrody mog¹ byæ przyznawane nauczycielom z
okazji zakoñczenia roku szkolnego lub z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, a tak¿e bezpoœrednio po zaistnieniu faktu wartego zauwa¿enia i nagrodzenia, po
przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku

6. Wniosek z uzasadnieniem o przyznanie nagrody dyrektora mo¿e z³o¿yæ wicedyrektor szko³y – dla podleg³ych nauczycieli oraz przewodnicz¹cy zespo³ów
przedmiotowych, wychowawczych i innych komisji
Rady Pedagogicznej, a tak¿e nauczycielskie organizacje zwi¹zkowe.
7. Dyrektor mo¿e wystêpowaæ z wnioskiem:
1) do organu prowadz¹cego o przyznanie nauczycielowi nagrody organu prowadz¹cego;
2) do organu nadzoru pedagogicznego o przyznanie
nagrody Kuratora Oœwiaty, Ministra Edukacji Narodowej;
3) do organu nadzoru pedagogicznego o przyznanie
Medalu Komisji Edukacji Narodowej i innych odznaczeñ pañstwowych nauczycielom, którzy w
sposób szczególny wyró¿niaj¹ siê w pracy i osi¹gnêli wyniki licz¹ce siê w skali powiatu lub województwa.
8. Dyrektor szko³y zasiêga opinii Rady Pedagogicznej
w sprawie wniosków o przyznanie nagród i odznaczeñ nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej poprzedzaj¹cym wrêczenie nagrody (dotyczy
nagród wymienionych w ustêpie 5) lub najbli¿szym
dacie z³o¿enia wniosku (dotyczy nagród wymienionych w ustêpie 6).
9. Dyrektor powinien posiadaæ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy, swoim dzia³aniem i prac¹ w sposób znacz¹c i powszechnie uznany przez œrodowisko oœwiatowe
przyczyniaæ siê do rozwoju i poprawy warunków nauki i pracy w kierowanej przez siebie placówce.
10. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektorowi szko³y mog¹ wyst¹piæ:
1) w³aœciwa komisja ds. oœwiaty Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu;
2) kierownik w³aœciwego referatu do spraw oœwiaty
Urzêdu Miejskiego w Dzierzgoniu w uzgodnieniu
z wizytatorem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny nad szko³¹ oraz zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w szkole.
11. Nagroda mo¿e byæ równie¿ przyznana z inicjatywy
organu prowadz¹cego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y, którzy spe³niaj¹ wymogi okreœlone w ustêpie 2 i 9.
12. Nagroda organu prowadz¹cego ma charakter uznaniowy
13. Fakt przyznania nagrody potwierdza siê na piœmie, a
jego kopiê umieszcza siê w teczce akt osobowych
nauczyciela.
14. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
Rozdzia³ VIII
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§ 12 a
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych
poczynaj¹c od 4 roku pracy z tym, ¿e dodatek ten
nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego. Pozosta³e warunki okreœla Karta Nauczyciela oraz Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
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Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r /Dz. U. Nr 22,
poz. 181/
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca,
2) je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
od pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy z
powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ

koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z
ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 13
1. Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi w dniu 20 grudnia 2006 roku i obowi¹zuje w
roku 2007.
Załącznik do regulaminu

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstw
doraźnych oraz przyznawania nagród , dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat w szkołach na terenie
Gminy Dzierzgoń.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Burmistrza Dzierzgonia /Dyrektora Szkoły*
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Dzierzgonia/ Dyrektora Szkoły*
Panu/ Pani..............................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzonemu/ ej.....................................................................................................................
(data)
..................................................................................................................................................
( wykształcenie, staż pracy, w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ ej......................................................................................................................
(nazwa szkoły/ placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

...................................................................................................................................................
( stanowisko)

....................................................................................................................................................
( dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, burmistrza, dyrektora- rok otrzymania)

.....................................................................................................................................................
( ostatnia ocena pracy nauczyciela- data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku:

Opinia rady pedagogicznej:

Organ sporządzający wniosek:

Miejscowość i data

pieczęć

podpis
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904
UCHWA£A Nr V/24/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjêcia Sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za 2006 rok
Na podstawie art. 38b ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142,
poz. 1592 z 2001 r. póŸn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji
Bezpieczeñstwa Porz¹dku za 2006 rok, stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Staroœcie Powiatu
Sztumskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Zygmunt Steinborn
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr V/24/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Sprawozdanie
Starosty Sztumskiego
z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku za 2006 rok
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w Sztumie I kadencji zosta³a powo³ana Zarz¹dzeniem nr 13/03 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 marca 2003 roku i w
2006 roku odby³a dwa spotkania.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 1 marca 2006 r. Komisja pracowa³a w sk³adzie:
1. Zbigniew Zwolenkiewicz – przewodnicz¹cy Komisji.
Cz³onkowie:
2. Wojciech Handke – radny delegowany przez Radê
Powiatu Sztumskiego,
3. Ryszard Zdzieb³owski – radny delegowany przez Radê Powiatu Sztumskiego,
4. Zofia Zienkiewicz–Zima – dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
5. Daniel Redlin – funkcjonariusz delegowany przez
komendanta powiatowego Policji w Sztumie,
6. Miros³aw Pinkiewicz – komendant powiatowy Policji
w Sztumie,
7. Roman Kulpa – wójt Gminy Stary Dzierzgoñ,
8. Jacek Serocki – komendant powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Sztumie.

Poz. 904

W trakcie spotkania poruszono nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Dokonano oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w powiecie sztumskim w 2005 r.
2. Dokonano oceny stanu bezpieczeñstwa ochrony
przeciwpo¿arowej oraz zagro¿eñ po¿arowych powiatu sztumskiego w 2005 r.
3. Dokonano oceny stanu bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie sztumskim w 2005 r.
4 Przyjêto informacjê z wykonania zadañ programowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za 2005 r.
5. Przyjeto informacjê nt. realizacji programu Bezpieczny powiat sztumski na lata 2005–2006.
Ponadto na spotkaniu dyskutowano na temat realnych zagro¿eñ wirusem H5N1 na terenie powiatu
sztumskiego oraz koniecznoœci przeprowadzania akcji uœwiadamiaj¹cej kierowców, aby nie parkowali
samochodów w miejscach przeznaczonych dla osób
niepe³nosprawnych. Na spotkaniu wniesiono równie¿ o przeprowadzenie w Starym Dzierzgoniu doraŸnej kontroli lokalu (w którym odbywaj¹ siê
dyskoteki) z uwagi na podejrzenia rozprowadzania w
tym miejscu narkotyków.
Na drugim posiedzeniu w dniu 3 lipca 2006 r. Komisja:
— przyjê³a informacjê nt. stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku w powiecie sztumskim w I pó³roczu 2006 r.;
— zajê³a stanowisko w sprawie problemu umieszczenia osób z terenu powiatu sztumskiego w izbie wytrzeŸwieñ,
— zajê³a stanowisko w sprawie pojawienia siê na terenie powiatu sztumskiego sygna³ów o dzia³alnoœci organizacji nacjonalistycznych.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w Sztumie II kadencji zosta³a powo³ana Zarz¹dzeniem nr 44/06 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 4 grudnia 2006 roku.
Rada Powiatu delegowa³a radnych do prac w Komisji na sesji w dniu 1 grudnia 2006 r.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku II kadencji odby³a jedno posiedzenie, na którym pracowa³a w sk³adzie:
1. Piotr Stec – przewodnicz¹cy Komisji.
Cz³onkowie Komisji:
2. S³awomir Buzanowski – radny delegowany przez Radê Powiatu Sztumskiego,
3. Jerzy Weso³owski – radny delegowany przez Radê
Powiatu Sztumskiego,
4. Jacek Cenacewicz – przedstawiciel Policji,
5. Zbigniew Lewandowski – przedstawiciel Policji,
6. Jacek Serocki – komendant powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Sztumie,
7. Zofia Zienkiewicz – Zima – dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
8. Wies³aw KaŸmierski – wójt Gminy Stary Targ.
W ci¹gu 2006 roku w pracach Komisji uczestniczyli
równie¿:
— S³awomir Warczak – inspektor ds. zarz¹dzania
kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie,
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— Andrzej Górka – dyrektor Zak³adu Karnego w Sztumie,
— Krzysztof Bogacki – powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie,
— Waldemar Nowakowski – powiatowy lekarz Weterynarii w Malborku,
— Andrzej Bielawski – dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno–Epidemiologicznej w Malborku,
— Maria Król – sekretarz powiatu,
— Halina Redlin – skarbnik powiatu.
W trakcie posiedzenia w dniu 5 grudnia zaopiniowano
projekt Uchwa³y Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
bud¿etu powiatu na 2007 r. w zakresie zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa na terenie powiatu
sztumskiego. Ponadto na spotkaniu zasygnalizowano
potrzebê:
— poprawy wspó³dzia³ania miêdzy szko³ami a organizacjami pozarz¹dowymi,
— zakupu monitoringu obserwacyjnego dla policji,
— kontrolowania miejsc typu przystanki autobusowe,
w których m³odzie¿ spotyka siê w czasie godzin lekcyjnych.

905
UCHWA£A Nr IV/33/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy; szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraŸnych zastêpstw, ustalenia wysokoœci
innych nagród i œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Kobylnica
na rok 2007.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy. (Dz. U.
z 2005 r., Nr 22, poz. 1281) po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zrzeszajacymi nauczycieli, Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co nastêpuje
§1
Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw, ustalenia wysokoœci innych œwiadczeñ wynika-

j¹cych ze stosunków pracy dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych prowadzonych przez
Gminê Kobylnica, w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica, dyrektorowi GZEAGS i dyrektorom jednostek
oœwiatowych.
§3
Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Nr XXVI/399/2005 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy; szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw, ustalenia wysokoœci innych
nagród i œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
oraz wysokoœci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych
prowadzonych przez Gminê Kobylnica.
2) Uchwa³a Nr XXXVIII/341/2005 Rady Gminy w Kobylnicy z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany
Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy; szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw, ustalenia wysokoœci innych
nagród i œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
oraz wysokoœci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych
prowadzonych przez Gminê Kobylnica stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVII/399/2005 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 9 grudnia 2005 roku.
3) Uchwa³a Nr XXXIX/421/2006 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy; szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw, ustalenia wysokoœci innych
nagród i œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
oraz wysokoœci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych
prowadzonych przez Gminê Kobylnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym województwa pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2007 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
Józef Gawrych
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/33/2006
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 29 grudnia 2006 r.
REGULAMIN
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw,
ustalenia wysokoœci innych œwiadczeñ wynikaj¹cych
ze stosunku pracy oraz wysokoœci i szczegó³owych
zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Kobylnica.
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) Szkole – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, dla której
organem prowadz¹cym jest Gmina Kobylnica.
2) Dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1.
3) Roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres
pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego.
4) Klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê.
5) Uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka.
6) Tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 Karty
Nauczyciela.
§2
1. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
a) wynagrodzenia zasadniczego,
b) dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
c) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
d) nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i
dodatków socjalnych okreœlonych w art. 54 Karty
Nauczyciela.
2. Wysokoœæ stawek wynagrodzenia o których mowa
w ust. 1 pkt a i d ustala ustawa z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
3. U¿yte w regulaminie okreœlenie „ najni¿sze wynagrodzenie „ oznacza najni¿sze wynagrodzenie za
pracê pracowników ustalone przez Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej.

ROZDZIA£ II
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§3
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych
poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy, bez wzglêdu na
sposób ustania stosunku pracy (zakoñczone okresy zatrudnienia).
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce
do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla
ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5.
Do okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku
za wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczeœnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczeœnie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie
przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku
za wys³ugê lat w ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy
zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczeœnie w kilku szko³ach w wymiarze przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cy nauczyciela wymiar zajêæ,
dodatek za wys³ugê lat wyp³acany jest w jednej szkole wskazanej na piœmie przez nauczyciela.
6. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,
który przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji
rz¹dowej, Kuratorium Oœwiaty, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawiaj¹cych nadzór nad zak³adami
poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i oœrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi na stanowisko
wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat w szkole, zalicza siê okres pracy w placówce, w
której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas
zajmowania tego stanowiska.
7. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa
do dodatku za wys³ugê lat zalicza siê wszystkie okresy pracy wykonanej bez wzglêdu na wymiar (czasu
pracy) oraz, okresy pracy, o których mowa w art. 22
ust. 3 – Karta Nauczyciela.
8. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy
odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
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1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej
stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca
2) za dany miesi¹c, je¿eli prawa do dodatku lub wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
10. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepisy szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
11. Dodatek za wys³ugê lat nie przys³uguje w okresie
przebywania w stanie nieczynnym.
12. Dodatek za wys³ugê lat wchodzi do podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego.
13. Dodatek ten przys³uguje te¿ za dni nieobecnoœci w
pracy z powodu choroby b¹dŸ koniecznoœci sprawowania osobistej opieki nad chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
14. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
DODATEK MOTYWACYJNY
§4
1. Nauczycielowi, który rzetelnie realizuje zadania zwi¹zane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko³y: dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i
opiekuñcz¹ wspiera ka¿dego ucznia w jego rozwoju
oraz d¹¿y do pe³ni w³aœciwego rozwoju osobowego
mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
§5
1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 4%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze tych
nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udzia³u w funduszu p³ac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy.
3. Dodatek motywacyjny w ka¿dej z placówek jest przyznawany na okres semestru.
4. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny w
wysokoœci od 1% do 20%.
§6
1. Dyrektorowi szko³y dodatek motywacyjny przyznaje
Wójt Gminy Kobylnica w wysokoœci do 40% wynagrodzenia zasadniczego. Warunki przyznania dodatku okreœla regulamin bêd¹cy Za³¹cznikiem Nr 1.
2. Ustala siê kryteria przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szko³y:
od 50 pkt – 70 pkt – 25%
71 pkt – 80 pkt – 30%
81 pkt – 90 pkt – 35%
91 pkt – 100 pkt – 40%

§7
O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub
dyrektor powiadamiany jest w formie pisemnej.
§8
Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IV
DODATEK FUNKCYJNY
§9
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji opiekuna
sta¿u, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci
okreœlonej w tabeli wg Za³¹cznika Nr 2.
2. Przy ustaleniu wysokoœci dodatku funkcyjnego dla
dyrektorów szkó³ bierze siê pod uwagê ³¹czn¹ liczbê
oddzia³ów.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, w granicach stawek
okreœlonych tabel¹, ustala siê uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoœæ
zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, liczbê
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca, po up³ywie
jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i gaœnie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego, po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie
wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w
którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciela przesta³ pe³nienia z innych
powodów obowi¹zków, do których jest przypisany
ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
8. Dodatek dla opiekuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹
osobê odbywaj¹c¹ sta¿, za wychowawstwo klasy za
ka¿d¹ klasê (oddzia³ przedszkolny), niezale¿nie od
wymiaru czasu pracy.
9. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru
zatrudnienia za czas choroby i zasi³ku z funduszu
ubezpieczeñ spo³ecznych.
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10. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej
dodatków przys³uguje dodatek wy¿szy, za wyj¹tkiem
dodatku z tytu³u sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, który przys³uguje niezale¿nie od iloœci innych
przys³uguj¹cych dodatków.
ROZDZIA£ V
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW
§ 10
1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych, powy¿ej
tygodniowego wymiaru zajêæ zgodnie z jego specjalnoœci¹.
2. Przez godzinê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê
przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, której
realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela zgodnie lub nie z jego specjalnoœci¹.
3. Wynagrodzenie za 1 godzinê ponadwymiarow¹ oraz
za godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê dziel¹c
przyznan¹ nauczycielowi stawkê osobistego zaszeregowania (³¹cznie z dodatkiem za trudne warunki
pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ.
4. Tygodniow¹ liczbê godzin ponadwymiarowych
(pkt1,2) realizowanych przez nauczyciela oblicza siê
dziel¹c liczbê godzin wynikaj¹c¹ z tygodniowego
pensum przez iloœæ dni pracy nauczyciela. Uzyskany iloraz mno¿y siê przez iloœæ dni pracy w tygodniu.
Uzyskany wynik odejmuje siê od faktyczne przepracowanych godzin z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Kobiety w ci¹¿y, osoby wychowuj¹ce dziecko do lat
4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania sta¿u bêd¹cego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie
wolno zatrudniaæ w godzinach ponadwymiarowych,
bez ich zgody.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, oraz miêdzy innymi w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ – z powodu klêsk ¿ywio³owych i epidemii,
b) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,

c) udzia³em na polecenie lub za zgod¹ dyrektora w
konferencjach metodycznych i innych formach dokszta³cania i doskonalenia,
d) Rekolekcjami,
e) obchodem Dnia Edukacji Narodowej
— traktuje siê jak godziny faktycznie przepracowane.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela b¹dŸ dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia – za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42
ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o
1/5 tego wymiaru (lub 1/ 4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w
takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa doraŸne przys³uguje za godziny faktycznie
zrealizowane i udokumentowane.
9. Nauczycielom zatrudnionym w szkole, którzy w dniu
wolnym od pracy realizuj¹ planowe odpowiednio udokumentowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo–wychowawcze i nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia
wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za
efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, obliczane jak za godzinê ponadwymiarow¹.
10. Sta³e godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa doraŸne podlegaj¹ rozliczeniu w skali miesi¹ca w cyklach
tygodniowych.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas
choroby i zasi³ków z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzglêdnieniem
dodatku za warunki pracy.
ROZDZIA£ VI
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 11
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach
przys³uguje z tego tytu³u dodatek za warunki pracy w
nastêpuj¹cej wysokoœci:
a) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno – wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzonymi w stopniu g³êbokim – 20% wynagrodzenia zasadniczego.
b) prowadzenie zajêæ indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y skierowanych do kszta³cenia spe-
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cjalnego, upoœledzonych w stopniu umiarkowanym lub lekkim do 15% wynagrodzenia zasadniczego.
c) prowadzenie zajêæ dydaktycznych w oddzia³ach
przysposabiaj¹cych do zawodu – 12% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek przys³uguje w takiej czêœci, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostaj¹ w stosunku do tygodniowej liczby godzin przydzielonych
nauczycielowi w arkuszu organizacji szko³y.
3. Wysokoœæ dodatku za trudne warunki pracy ustala
dla nauczyciela dyrektor szko³y, a dla dyrektora Wójt
Gminy Kobylnica w zale¿noœci od:
a) stopnia trudnoœci realizowanych zajêæ.
b) Wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach
o których mowa w ust. 1.
4. Dodatek nie przys³uguje za wynagrodzenie w czasie przerw feryjnych i wakacyjnych oraz w przypadku nieobecnoœci w czasie choroby.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
6. Dodatek za trudne warunki pracy wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ku z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
ROZDZIA£ VII
WYNAGRODZENIE ODRÊBNE
I ZA ZAJÊCIA DODATKOWE
§ 12
1. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach w których
praca odbywa siê we wszystkie dni tygodnia, którzy
realizuj¹ zajêcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego od pracy,
przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za wszystkie
godziny efektywnie przepracowane w tym dniu, p³atne jak za godziny ponadwymiarowe.
2. Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach nie wymienionych w ust. 1, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane
zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo
wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego
dnia wolnego od pracy, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczan¹ jak za godzinê ponadwymiarow¹.
3. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad
przebiegiem zajêæ dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuñczych, nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie dodatkowe okreœlone w ust. 1, 2 wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VIII
NAGRODY Z ZAK£ADOWEGO FUNDUSZU
NAGRÓD
§ 13
1. W bud¿ecie organu prowadz¹cego szko³y tworzy siê
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia

dydaktyczno – wychowawcze w wysokoœci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ.
2. Fundusz nagród w wysokoœci 60% przekazywany
jest bezpoœrednio do bud¿etów szkó³ z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora ustala dyrektor, po
zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej i dzia³aj¹cych w szkole zwi¹zków zawodowych.
3. Fundusz nagród w wysokoœci 40% przeznacza siê
na przyznawanie Nagród Wójta Gminy Kobylnica.
Organ prowadz¹cy szko³y mo¿e dokonaæ zwiêkszenia funduszu nagród z przeznaczeniem na przyznanie Nagrody Wójta Gminy Kobylnica, po zasiêgniêciu
opinii zwi¹zków zawodowych. Kryteria przyznania
nagród Wójta Gminy Kobylnica okreœla regulamin –
Za³¹cznik Nr 3.
4. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
a) ze œrodków, o których mowa w ust. 2 – dyrektor
szko³y.
b) ze œrodków, o których mowa w ust. 3 – Wójt Gminy Kobylnica.
ROZDZIA£ IX
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 14
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionym w wymiarze co najmniej 1/2
etatu. Wysokoœæ dodatku uzale¿niona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Szczegó³owe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego okreœla Za³¹cznik Nr 4
do regulaminu.
ROZDZIA£ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 15
Wszelkie zmiany w treœci niniejszego regulaminu mog¹ byæ dokonywane w trybie przewidzianym dla jego
ustalenia i wymagaj¹ formy pisemnej.
§ 16
Wnioski o zmianê zapisów regulaminu mog¹ byæ sk³adane przez dyrektorów szkó³, dyrektora GZEAGS i organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w szko³ach, w terminie
do 15 listopada ka¿dego roku do Wójta Gminy Kobylnica.
§ 17
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y Rady Gminy Kobylnica z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2007 roku.
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Załącznik Nr 1
REGULAMIN
przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektora szkoły

Imię i nazwisko

............................................................................

Szkoła

.............................................................................

Lp.
1
1.

Problematyka
2
Racjonalna gospodarka środkami budżetowymi:
a/ przestrzeganie prawa budżetowego,
b/ celowe i efektywne wykorzystanie środków
budżetowych,
c/ pozyskiwanie środków pozabudżetowych i
wykorzystywanie ich zgodnie z przepisami,
d/ terminowe i kompletne dostarczanie
dokumentów finansowych do Urzędu Gminy
Kobylnica,

2.

5.

3

3

5

4

a/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
ustalanie wysokości wynagrodzenia,

2

3

c/ wdrażanie przepisów Karty
Nauczyciela,

4.

3

e/ sprawowanie kontroli wewnętrznej
Dyrektor jako kierownik zakładu pracy :

b/ prawidłowo współpracuje z innymi
instytucjami działającymi na rzecz
oświaty,

3.

Wartość
Punktowa
3

5

d/ zabezpieczenie odpowiedniej kadry
pedagogicznej w procesie nauczania.
Placówka w środowisku lokalnym :

2

a/ imprezy okolicznościowe dla środowiska

9

b/ organizowanie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych – ilość uczestników
formy,

5

i

c/ organizowanie i udział w gminnych
zawodach sportowych,
Udział uczniów szkoły w konkursach,
olimpiadach rejonowych, powiatowych,
wojewódzkich.
Udział uczniów w zawodach sportowych
rejonowych, powiatowych, i wojewódzkich.

7

6
6

Ilość pkt.
Uzyskanych
4
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6.

Pomoc dzieciom zagrożonym patologią
społeczną :
a/ praca wychowawcza wśród rodziców i
uczniów,

7.

8.
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8

Przeprowadzone remonty, modernizacje,
poprawa estetyki szkoły, otoczenia,
przygotowanie obiektu do rozpoczęcia roku
szkolnego.
Ocena dyrektora przez organy uprawnione.

25

Łączna ilość uzyskanych punktów

100

4

Załącznik Nr 2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Miesięcznie w złotych

Wyszczególnienie

od

do

Szkoły wszystkich typów :
a/ dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

250

450

dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

300

550

dyrektor szkoły liczącej powyżej 17 oddziałów

400

650

200

300

b/ wicedyrektor
c/ wychowawca klasy w szkole podstawowej

50

d/ wychowawca klasy w gimnazjum

70

e/ wychowawca oddziału przedszkolnego

50

f/ opiekun stażu

40

g/ doradca metodyczny

50

h/ inne stanowisko kierownicze przewidziane

100

200

w statutach szkół

Za³¹cznik Nr 3
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD Z ZAK£ADOWEGO
FUNDUSZU NAGRÓD
1. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy i przyznawana jest dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom za szczególne
osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno– wychowawczej,
opiekuñczej lub organizacyjnej w skali gminy, powiatu, województwa lub regionu.
2. Podstawowe kryteria przyznania nagrody dyrektorom i wicedyrektorom:
— dobra wspó³praca z organem prowadz¹cym,
— upowszechnienie swoich osi¹gniêæ pedagogicznych, administracyjno – gospodarczych,
— osi¹gane wyniki nauczania, udzia³ uczniów w konkursach, olimpiadach, zwodach sportowych,

— rozwój bazy materialnej szko³y, klasopracowni,
— dobra wspó³praca z rodzicami i œrodowiskiem,
— pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych dla potrzeb w³asnej placówki,
— pomoc nauczycielom w zdobywaniu kolejnych
stopni awansu zawodowego,
— motywowanie nauczycieli do podnoszenia wyników w pracy,
— wykorzystywanie bazy i tradycji szko³y oraz doœwiadczenia nauczycieli w procesie rozwoju placówki,
— promowanie placówki w œrodowisku, dbanie o jej
dobre imiê,
— zasiêganie opinii rady pedagogicznej i innych organów w sprawach organizacji pracy szko³y oraz
inspirowanie jej dzia³ania,
— przestrzeganie prawa pracowniczego w tym aktów wewnêtrznych placówki,
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— konstruktywna i rzetelna wspó³praca z e zwi¹zkami zawodowymi, zasiêganie opinii zwi¹zku w sprawach pracowniczych i organizacyjnych, stwarzanie
warunków do dzia³alnoœci zwi¹zkowej w granicach
obowi¹zuj¹cego,
— tworzenie dobrego klimatu do pracy, dbanie o w³aœciwe stosunki miêdzyludzkie oraz umiejêtne rozwi¹zywanie konfliktów.
3. Kryteria przyznawania nagród nauczycielom:
Nagroda mo¿e byæ przyznawana nauczycielowi, który spe³nia odpowiednio co najmniej 5 z nastêpuj¹cych kryteriów:
a) w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej:
1) osi¹ganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach
uczniów przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne oraz zakwalifikowaniem
uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy, powiatu lub województwa (miejsca 1 – 6), zajêciem przez
uczniów (zespó³) 1– 3 miejsca w innych konkursach, zawodach, przegl¹dach, festiwalach itp.
2) podejmowanie dzia³alnoœci innowacyjnej w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywanie autorskich
programów, publikacji,
3) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystoœci szkolnych lub œrodowiskowych oraz
prawid³owa organizacja i prowadzenie letniego
lub zimowego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y,
4) prowadzenie znacz¹cej dzia³alnoœci wychowawczej w klasie, szkole, placówce oraz organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
5) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych i wypoczynkowych,
6) osi¹ganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z ucznia oraz uczniami maj¹cym trudnoœci w nauce,
b) w zakresie pracy opiekuñczej:
1) zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cych z rodzin
ubogich i patologicznych.
2) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
spo³ecznej wœród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmu
3) organizowanie wspó³pracy szko³y lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policji, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,
4) wspó³praca z rodzicami i œrodowiskiem lokalnym oraz rozwijanie form ich wspó³pracy.
c) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
1) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
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2) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
4. Nagroda przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.
5. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kobylnica powinien byæ udokumentowany przyk³adami
konkretnych osi¹gniêæ od otrzymania ostatniej nagrody Wójta Gminy Kobylnica (wzór wniosku wg za³¹cznika Nr 4).
6. Nagroda Wójta Gminy Kobylnica dla nauczyciela musi byæ poprzedzona nagrod¹ dyrektora szko³y.
7. Ten sam nauczyciel (dyrektor) mo¿e otrzymaæ nagrodê w ka¿dym roku pracy.
8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystêpuj¹:
a) dla nauczycieli – dyrektorzy szkó³, oraz z wnioskami o nagrodê mo¿e wyst¹piæ rada pedagogiczna za poœrednictwem dyrektora szko³y i po
zaopiniowaniu przez zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w szkole,
b) dla dyrektorów szkó³ – dyrektor GZEAGS po zasiêgniêciu opinii nauczycielskich zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w szkole.
9. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Kobylnica do dnia 20 wrzeœnia ka¿dego roku.
10. Nagroda Wójta Gminy Kobylnica mo¿e byæ przyznana osobie, która przepracowa³a w szkole co najmniej
1 rok.
11. Wnioski rozpatruje Komisja powo³ana przez Wójta
Gminy Kobylnica.
12. W sk³ad Komisji wchodzi:
— Dyrektor GZEAGS – Przewodnicz¹cy,
— Sekretarz Gminy Kobylnica,
— po jednym przedstawicielu zwi¹zków zawodowych,
reprezentuj¹cych pracowników.
13. O terminie posiedzenia Komisji jej cz³onkowie s¹ powiadamiani co najmniej na 7 dni przed dat¹ rozpatrywania wniosków.
14. Komisja rozpatruje i opiniuje ka¿dy zg³oszony wniosek. Opinia Komisji wyra¿ona jest po uprzednim g³osowaniu, które odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów przy udziale 2/3 sk³adu Komisji.
15. W przypadku jednakowych iloœci g³osów decyduj¹cy
g³os ma Wójt Gminy Kobylnica.
16. Zaopiniowane przez Komisjê wnioski oraz proponowane wysokoœci nagród zatwierdza Wójt Gminy Kobylnica.
17. Wójt Gminy Kobylnica za szczególne osi¹gniêcia
mo¿e przyznaæ nagrodê dyrektorowi lub nauczycielowi zatrudnionemu w szko³ach dla których jest organem prowadz¹cym po zasiêgniêciu opinii dyrektora
szko³y. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez Komisjê, a informacja o przyznanej w ten sposób nagrodzie jest podawana na
najbli¿szym Posiedzeniu Komisji.
18. Z posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest protokó³, który podpisuj¹ cz³onkowie uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
19. Nauczyciel, któremu osta³a przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza siê w jego
teczce akt osobowych.
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WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kobylnica

1. Dane osobowe kandydata :
imię i nazwisko.........................................................................................................................
imiona rodziców.....................................................................................................................
data urodzenia........................................................................................................................
miejsce urodzenia...................................................................................................................
miejsce pracy........................................................................................................................
stanowisko.............................................................................................................................
wykształcenie ogólne.............................................................................................................
specjalność.............................................................................................................................
data otrzymania ostatniej nagrody Wójta Gminy Kobylnica.................................................
2. Uzasadnienie wniosku:
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................
podpis
3. Organ przedstawiający wniosek
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................
miejscowość, data, podpis
4. Opinia związków zawodowych:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................
podpis
5. Decyzja Wójta Gminy Kobylnica:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................
podpis
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Za³¹cznik Nr 4
DODATEK MIESZKANIOWY
§1
Nauczyciele posiadaj¹cy kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnieni w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko³ach Gminy Kobylnica, maj¹ prawo do dodatku
mieszkaniowego.
§2
1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej
"dodatkiem " w wysokoœci uzale¿nionej od stanu rodzinnego, wyp³acany co miesi¹c w wysokoœci:
— 6% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników, ustalonego przez ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "
najni¿szym wynagrodzeniem " – dla 1 osoby,
— 8% najni¿szego wynagrodzenia – dla 2 osób,
— 10% najni¿szego wynagrodzenia – dla 3 osób,
— 12% najni¿szego wynagrodzenia – dla 4 i wiêcej
osób.
2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,50 z³ pomija siê, a kwotê 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 1, zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
a) wspó³ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a dochodu lub który jest nauczycielem,
b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego wspó³ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia
przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
d) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego wspó³ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia
studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego
Ÿród³a dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoœci okreœlonej w
ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê,
który bêdzie im wyp³aca³ dodatek mieszkaniowy.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
6. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
7. Obowi¹zkiem nauczyciela (wnioskodawcy) jest pisemne aktualizowanie liczby cz³onków rodziny.
8. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szko³y a dyrektorowi Wójt Gminy Kobylnica.
9. Dodatek przyznaje, siê na wniosek nauczyciela.

10. Do wniosku o którym mowa w punkcie 9 nauczyciel
do³¹cza oœwiadczenie dotycz¹ce jego stanu rodzinnego zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 3.
11. Dodatek przys³uguje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a tak¿e:
1) w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie
2) w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby
3) w okresie pobierania zasi³ku: chorobowego, macierzyñskiego, opieki nad chorym cz³onkiem rodziny
12. Dodatek wyp³acany jest z do³u.
Za³¹cznik Nr 5
Regulamin
przyznawania dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli
Dodatek motywacyjny nauczyciel otrzymuje za:
1. Osi¹gniêcia dydaktyczne:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela osi¹gniêæ dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji
b) uzyskiwanie przez uczniów dobrych efektów egzaminów i sprawdzianów
c) uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.
2. Osi¹gniêcia wychowawczo – opiekuñcze:
a) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami
b) pe³ne rozeznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki
3. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkuj¹cych efektami w procesie kszta³cenia:
a) opracowywanie i wdra¿anie programów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
b) prowadzenie zajêæ dodatkowych wspomagaj¹cych
proces dydaktyczno – wychowawczy i opiekuñczy
w szkole
4. Realizacjê innych czynnoœci wynikaj¹cych z zadañ
statutowych szko³y, ze szczególnym uwzglêdnieniem
zajêæ opiekuñczych i wychowawczych wynikaj¹cych
z potrzeb i zainteresowañ uczniów.
5. Szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem.
6. Realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oœwiatowej.
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UCHWA£A Nr III/15/2007
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Nowodworskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.), uchwala siê:
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§1

§3

W uchwale Nr IV/23/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie przyjêcia Statutu Powiatu Nowodworskiego § 45 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako
przewodnicz¹cy, Wicestarosta i pozostali cz³onkowie
w liczbie do trzech.”.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu Nowodworskiego
Ewa D¹bska
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UCHWA£A Nr IV/27/2007
Rady Gminy S³upsk
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy
S³upsk Nr IV/39/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w
sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej
op³aty adiacenckiej od wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku podzia³u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z
roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: w roku 2002 Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558,
Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568,; z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337)art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity
z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami:
2005 rok Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1459; z 2006 roku Dz.U. Nr 104, poz. 1708,
Nr 220, poz. 1601) Rada Gminy S³upsk uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Gminy S³upsk Nr IV/39/2003 z dnia
14 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokoœci stawki procentowej op³aty adiacenckiej od wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w wyniku podzia³u § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upsk

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
Miros³aw Klemiato
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UCHWA£A Nr 36/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami wsi Dêbina
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Postanawia siê przeprowadziæ konsultacje z mieszkañcami wsi Dêbina w przedmiocie podzia³u tej wsi
i utworzeniu 2 so³ectw – so³ectwa Dêbina wieœ i so³ectwa Dêbina SHR (tj. podzia³u czêœci obszaru
przedstawionego na mapie stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y).
2. Konsultacje maj¹ na celu poznanie stanowiska mieszkañców wsi Dêbina w sprawie okreœlonej w ust. 1.
§2
1. Uprawnionymi do udzia³u w konsultacjach s¹ mieszkañcy wsi Dêbina, zameldowani na pobyt sta³y na
jej terenie, którzy najpóŸniej w dniu przeprowadzenia
konsultacji ukoñczyli 18 lat i posiadaj¹ czynne prawo
wyborcze do rad gmin.
2. Osoby uprawnione do udzia³u w konsultacjach wyra¿¹ swoj¹ opiniê poprzez oddanie na karcie do g³osowania g³osu popieraj¹cego, przeciwnego b¹dŸ
wstrzymuj¹cego siê. Wzór karty do g³osowania stanowi za³¹cznik nr 2.
3. Konsultacje odbêd¹ siê na zebraniu zwo³anym przez
Burmistrza Miasta Nowy Staw.
4. Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w
sk³adzie od 3 do 5 osób powo³anych spoœród pracowników Urzêdu Miejskiego w Nowym Stawie, która sporz¹dzi z nich protokó³ i przeka¿e go nastêpnie
Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
5. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Nowy Staw
przedstawi na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej.
6. Obs³ugê Komisji Konsultacyjnej zapewni Burmistrz
Miasta Nowy Staw.
7. Konsultacjê uznaje siê za wa¿n¹, je¿eli weŸmie w
niej udzia³ co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
§3
Ustala siê szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami stanowi¹ce za³¹cznik nr
3 do niniejszej uchwa³y.
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§4

§5

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta Nowy Staw do:
1. okreœlenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania, na którym maj¹ byæ przeprowadzone konsultacje,
2. powo³ania sk³adu osobowego Komisji Konsultacyjnej,
3. ustalenie szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji,
4. okreœlenie terminu dostarczenia przez Komisjê Konsultacyjn¹ protoko³u z wyników konsultacji.

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Nowy Staw.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
Załącznik nr 2

WZÓR
Karty do głosowania w sprawie podziału wsi Dębina i utworzeniu 2 sołectw
- sołectwa Dębina wieś i sołectwa Dębina SHR .

Czy jesteś za podziałem wsi Dębina i utworzeniu 2 sołectw
- sołectwa Dębina wieś i sołectwa Dębina SHR ?
1.

Jestem za

2.

Jestem przeciw

3.

Wstrzymuję się

Głosować można najwyżej na 1 opcję stawiając znak „X” w kratce po jej prawej stronie.
Postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.

Załącznik nr 3

ZASADY I TRUB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

1. Konsultacje przeprowadza Komisja Konsultacyjna powołana przez Burmistrza.
2. Przed rozpoczęciem konsultacji Komisja sprawdza czy urna jest pusta i po jej
zamknięciu opieczętowuje ją pieczęcią Urzędu.
3. Osoby uprawnione do udziału w konsultacji osobiście wypowiadają się w przedmiocie
ewentualnego podziału wsi Dębina i utworzeniu 2 sołectw - sołectwa Dębina wieś i
sołectwa Dębina SHR w głosowaniu tajnym na kartach do głosowania wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Karta do głosowania jest ważna gdy jest
opatrzona pieczęcią Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
4. Komisja prowadzi rejestr osób biorących udział w konsultacjach wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
5. Przed przystąpieniem do konsultacji uprawniony okazuje komisji dokument
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
6. Uprawniony otrzymuje od komisji kartę i udaje się do miejsca zapewniającego tajność
wyrażenia swojego stanowiska.
7. Obsługę techniczno biurową komisji zapewnia Urząd Miejski w Nowym Stawie.
8. Komisja konsultacyjna zobowiązana jest po zakończeniu konsultacji do ustalenia
wyników i sporządzenia protokołu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.
9. Protokół z przeprowadzonych wyników konsultacji wraz z całością dokumentacji
Komisja zobowiązana jest przekazać niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.
10. Za sprawny przebieg konsultacji i utrzymanie porządku w miejscu jej
przeprowadzenia odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej.
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Załącznik nr 4
REJESTR OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH
Lp.

Data

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
udziału w konsultacjach

Podpis
pokwitowanie
Pobrania druku

Uwagi

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ
z konsultacji przeprowadzonych w dniu………. w sprawie podziału wsi Dębina i utworzeniu 2
sołectw - sołectwa Dębina wieś i sołectwa Dębina SHR .
Sporządzony dnia ………. przez Komisję Konsultacyjną.
Konsultacje przeprowadzono we wsi Dębina w …… obwodzie głosowania.
Komisja Konsultacyjna w składzie:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ..................................................
5. ..................................................
stwierdza, co następuje:
1) Ogólna liczba mieszkańców –
2) Osoby uprawnione do głosowania –
3) Wydane karty do głosowania –
4) Oddane karty do głosowania (liczba kart wyjętych z urny) –
5) Karty nieważne –
6) Karty ważne oddane –
7) Głosy ważne za –
8) Głosy ważne przeciw –
9) Głosy ważne wstrzymujące się –
W związku z powyższym komisja stwierdza, że w konsultacji wzięło udział ….. uprawnionych
do głosowania, tj. ….. % uprawnionych do głosowania, a zatem na podstawie Uchwały Nr ….
Rady
Miejskiej
w
Nowym
Stawie
w
sprawie
przeprowadzenia
konsultacji
z mieszkańcami, konsultacje uznaje się za ………………………. (ważne lub nieważne).
Podpisy członków komisji:
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UCHWA£A Nr 38/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 1 lutego 2007
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Staw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) – Rada
Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê Statut Gminy Nowy Staw, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 34/2003 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 31 stycznia 2003 roku.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
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STATUT
GMINY NOWY STAW
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Mieszkañcy miasta Nowy Staw i nastêpuj¹cych wsi:
Brzózki, Chlebówka, Dêbina, Mart¹g, K¹cik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Mirowo, Myszewo, Nidowo, Pó³mieœcie, Prêgowo ¯u³awskie, Stawiec, Œwierki,
Tralewo, Trêpnowy tworz¹ z mocy prawa wspólnotê
samorz¹dow¹.
2. Gmina posiada osobowoœæ prawn¹.
3. Gmina dzia³a na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póŸn. zm.), zwanej dalej ustaw¹ o
samorz¹dzie gminnym oraz na podstawie i w granicach obowi¹zuj¹cego prawa.
4. Gmina jest jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji zbiorowego lokalnego ¿ycia
publicznego na swoim terytorium oraz realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿¹cych do jej zakresu dzia³ania.
5. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
6. Samodzielnoœæ gminy podlega ochronie s¹dowej.
§2
1. Gmina dla realizacji celów statutowych mo¿e wspó³pracowaæ ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi oraz przystêpowaæ do organizacji i zrzeszeñ, w
tym miêdzynarodowych, innych spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych.
2. W celu wykonywania zadañ publicznych Gmina mo¿e uczestniczyæ w zwi¹zkach i porozumieniach komunalnych, spó³kach oraz innych organizacjach.
§3
1. Gmina Nowy Staw po³o¿ona jest w województwie
pomorskim, w powiecie malborskim.
2. Swoim zasiêgiem obejmuje terytorium o powierzchni 115 km2.
3. Siedzib¹ w³adz jest miasto Nowy Staw.
4. Herbem gminy jest trójlistna roœlina na bia³ym polu
(Wzór herbu okreœla za³. Nr 1 do Statutu).
5. Barwy gminy okreœla jej flaga koloru bia³o–zielonego
(Wzór flagi okreœla za³. Nr 2 do Statutu).
6. Zasady u¿ywania herbu i barw gminy oraz insygniów
w³adzy okreœla odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej.
§4
Ilekroæ w statucie jest mowa o:
1. gminie – nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê
Nowy Staw,
2. organie stanowi¹cym i kontrolnym – nale¿y przez to
rozumieæ Radê Miejsk¹ w Nowym Stawie,
3. organie wykonawczym – nale¿y przez to rozumieæ
Burmistrza Miasta Nowy Staw,
4. ustawie gminnej – nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 08 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.),

5. ustawie o pracownikach samorz¹dowych – nale¿y
przez to rozumieæ ustawê z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.),
6. Urzêdzie – nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w
Nowym Stawie.
§5
1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki pomocnicze: so³ectwa,
dzielnice, osiedla i inne.
2. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada w drodze uchwa³y.
3. Gmina tworz¹c, znosz¹c, ³¹cz¹c, dziel¹c jednostki
pomocnicze musi uwzglêdniæ uk³ad osadniczy i przestrzenny, wiêzi spo³eczne, gospodarcze i kulturalne
oraz zdolnoœæ wykonywania zadañ publicznych.
4. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ Rada Miejska
w Nowym Stawie lub mieszkañcy obszaru, którego ta
jednostka obejmuje b¹dŸ ma obejmowaæ.
5. Inicjator sk³ada wniosek w sprawie, o której mowa w
ust. 3 do Burmistrza Miasta Nowy Staw. W przypadku, gdy inicjatorem jest Rada, podejmuje ona odpowiedni¹ uchwa³ê w niniejszej sprawie.
6. Inicjator, do przed³o¿onego wniosku do³¹cza sporz¹dzony przy udziale organu wykonawczego gminy,
projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej. W
miarê mo¿liwoœci nale¿y uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz wiêzi spo³eczne.
7. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi byæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami gminy, objêtymi zmian¹.
8. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami gminy okreœla odrêbna uchwa³a rady.
9. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych.
§6
1. Na wniosek zainteresowanych œrodowisk gmina mo¿e utworzyæ Radê M³odzie¿ow¹ o charakterze wy³¹cznie konsultacyjnym.
2. Regulamin Rady M³odzie¿owej, tryb wyboru jej cz³onków oraz zasady dzia³ania okreœla Rada Miejska w
odrêbnej uchwale.
3. W sk³ad rady m³odzie¿owej mog¹ wchodziæ osoby
w wieku od 18 do 25 lat.
ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§7
Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów w zakresie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami, ochrony œrodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
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wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz
gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym oœrodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
§8
1. Zakres dzia³ania gminy okreœlaj¹:
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upowa¿nieñ ustawowych,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego i organami administracji
rz¹dowej,
3) uchwa³y podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych
wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb
wspólnoty,
4) umowy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej.
§9
1. Gmina wykonuje zadania:
1) poprzez dzia³alnoœæ organów:
a) Rady Miejskiej,
b) Burmistrza,
2) poprzez organy jednostek pomocniczych,
3) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
4) poprzez dzia³alnoœæ innych podmiotów, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumieñ.
2. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego.
3. Gminy, zwi¹zki miêdzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wza-

jemnie b¹dŸ innym jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej.
§ 10
1. Gmina realizuje zadania w³asne.
2. Do zadañ Gminy nale¿¹ tak¿e zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzania wyborów
powszechnych oraz referendów na³o¿one na Gminê z mocy ustawy.
3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie porozumieñ z organami tej administracji po zapewnieniu œrodków przez
administracjê rz¹dow¹, jak równie¿ z zakresu w³aœciwoœci powiatu i województwa na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
ROZDZIA£ III
W£ADZE GMINY
§ 11
Mieszkañcy gminy uczestnicz¹ w sprawowaniu w³adzy publicznej bezpoœrednio w drodze wyborów i referendum lub za poœrednictwem organów gminy.
§ 12
1. W referendum mieszkañcy gminy wyra¿aj¹ w drodze
g³osowania swoj¹ wolê, co do sposobu rozstrzygania
sprawy dotycz¹cej danej wspólnoty samorz¹dowej,
mieszcz¹cej siê w zakresie i kompetencjach organów
gminy lub w sprawie odwo³ania Rady albo Burmistrza
przed up³ywem kadencji.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okreœla ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 986 z póŸn.
zm.).
§ 13
1. Organami gminy s¹:
a) Rada Miejska,
b) Burmistrz.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
okreœla ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z póŸn. zm.) oraz
wyboru Burmistrza okreœla ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze
zm.). Rada Miejska
§ 14
1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie jest
Rada Miejska w Nowym Stawie, zwana dalej rad¹,
do której nale¿y rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, maj¹cych na celu zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkañców miasta i gminy, je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Kadencja rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
§ 15
Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.
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§ 16
1. Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady nale¿y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie
sprawozdañ z jego dzia³alnoœci,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie na wniosek Burmistrza Skarbnika Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz Sekretarza Gminy,
4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonanie bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u,
5) uchwalanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych gminy, zasad przekazywania im sk³adników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
œrodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez
te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i
op³at w granicach okreœlonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okreœlania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania
nieruchomoœci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie ustanowi¹
inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okreœlania zasad ich
zbywania, nabywania, wykupu przez Burmistrza,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoœci po¿yczek
krótkoterminowych i kredytów krótkoterminowych, zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoœci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz rozwi¹zywania i wystêpowania z
nich,
g) okreœlania zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udzia³ów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
i) ustalania maksymalnej wysokoœci po¿yczek i
porêczeñ udzielanych przez Burmistrza w roku
bud¿etowym,
10) okreœlanie wysokoœci sumy, do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przejêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej, o której mowa
w art. 8 ustawy o samorz¹dzie gminnym,

12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego maj¹tku,
13) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych
pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy,
nazw ulic i placów bêd¹cych drogami publicznymi lub nazw dróg wewnêtrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z póŸn. zm.)
oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady.
2. Rada nie mo¿e przenosiæ swoich wy³¹cznych kompetencji na ¿aden inny organ.
§ 17
1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwyczajnych zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê
potrzeby, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planie
pracy Rady.
4. Rada obraduje równie¿ na sesjach nadzwyczajnych
zwo³ywanych w przypadkach przewidzianych w ustawie tj.:
— na wniosek Burmistrza lub
— na wniosek co najmniej 1 ustawowego sk³adu Rady w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
5. Rada stanowi prawo w formie uchwa³ oraz wyra¿a
swoje opinie w formie stanowisk, oœwiadczeñ, apeli.
6. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci, co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e ustawa
stanowi inaczej.
§ 18
Prawo inicjatywy uchwa³odawczej posiadaj¹:
1) Burmistrz Miasta,
2) Komisje Rady,
3) Radni,
4) Kluby Radnych,
5) Rady jednostek pomocniczych.
§ 19
1. Obrady Rady prowadzi Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przewodnicz¹cego Rady oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych wybiera Rada ze swego grona.
3. Wybór przewodnicz¹cego Rady nastêpuje na pierwszej sesji nowo wybranej rady, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci, co najmniej po³owy
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ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
4. Wybór dwóch wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci, co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu
tajnym.
5. Prawo zg³aszania na stanowisko Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego przys³uguje ka¿demu
radnemu.
6. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania
swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku
nieobecnoœci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia
wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego
wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
7. W przypadku nie podjêcia czynnoœci statutowych
przez Przewodnicz¹cego Rady, obowi¹zki przejmuje jeden z wiceprzewodnicz¹cych.
§ 20
1. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych nastêpuje na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, w g³osowaniu tajnym.
2. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub któregokolwiek z wiceprzewodnicz¹cych Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia jej z³o¿enia.
3. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 2 w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem przez radê rezygnacji z
up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
4. Wybór Przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego winien nast¹piæ na sesji, na której rezygnacja zosta³a przyjêta lub najbli¿szej sesji nastêpuj¹cej po
terminie, o którym mowa w ust. 3.
§ 21
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji na dzieñ przypadaj¹cy w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju.
2. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) okreœlenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonania otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem spoœród wybranych radnych obecnych
na sesji.
3. Po up³ywie terminu okreœlonego w ust. 1 sesje zwo³uje komisarz wyborczy na dzieñ przypadaj¹cy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów
dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzieñ przypadaj¹cy w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu wyników wyborów do rady gminy.
4. W przypadku wyborów przedterminowych pierwsz¹
sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów
wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.

§ 22
Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Nowym Stawie okreœla Regulamin Rady stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
§ 23
1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹, Komisjê Gospodarczo–Finansow¹ oraz Komisjê Oœwiaty, Kultury,
Zdrowia i Ochrony Œrodowiska.
2. Rada mo¿e powo³aæ tak¿e inne komisje sta³e lub doraŸne, okreœlaj¹c przedmiot ich dzia³ania i okres funkcjonowania komisji doraŸnych.
3. Do podstawowych obowi¹zków komisji nale¿y:
1) przygotowywanie propozycji programowych dla
Rady i Burmistrza,
2) kontrolowanie dzia³alnoœci Burmistrza w zakresie
w³aœciwoœci merytorycznej,
3) opracowywanie w³asnych planów pracy,
4) realizacja zadañ okreœlonych planem pracy,
5) opiniowanie za³o¿eñ i projektu bud¿etu,
6) opiniowanie rocznych i pó³rocznych sprawozdañ
Burmistrza,
7) opiniowanie projektów uchwa³ przekazywanych
przez Przewodnicz¹cego Rady,
8) sk³adanie rocznych sprawozdañ z pracy komisji.
4. Posiedzenia komisji zwo³uje i obrady jej prowadzi
Przewodnicz¹cy komisji lub wiceprzewodnicz¹cy komisji b¹dŸ w razie ich nieobecnoœci Przewodnicz¹cy
Rady.
5. Nie wywi¹zywanie siê komisji z na³o¿onych przez
Radê obowi¹zków mo¿e stanowiæ podstawê odwo³ania przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
komisji, a tak¿e rozwi¹zania komisji.
§ 24
1. W sk³ad komisji wchodz¹ wy³¹cznie radni.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy, ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
4. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okreœla
Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 4 do Statutu.
§ 25
Obs³ugê Rady i jej organów (komisji) zapewnia pracownik Urzêdu Miejskiego zatrudniony na stanowisku
inspektora ds. obs³ugi Rady i jej organów (komisji).
BURMISTRZ MIASTA
§ 26
1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radê i
up³ywa z dniem kadencji Rady.
3. Burmistrz wybierany jest w wyborach powszechnych,
równych, bezpoœrednich, w g³osowaniu tajnym.
Szczegó³owe uregulowania dotycz¹ce wyboru Burmistrza okreœla odrêbna ustawa.
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§ 27
1. Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje z
chwil¹ z³o¿enia wobec Rady œlubowania o nastêpuj¹cej treœci:
„Obejmuj¹c urz¹d Burmistrza Miasta uroczyœcie œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu, a powierzony mi
urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego
i pomyœlnoœci mieszkañców gminy”.
Œlubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomó¿ Bóg”.
2. W celu z³o¿enia œlubowania przez Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje sesjê rady na dzieñ przypadaj¹cy w ci¹gu 7 dni od dnia og³oszenia wyników
wyborów.
3. Odmowa z³o¿enia œlubowania oznacza zrzeczenie
siê mandatu.
§ 28
Burmistrz na nastêpnej sesji po objêciu urzêdu mo¿e
przedstawiæ Radzie swojego zastêpcê, okreœlaj¹c zakres spraw, którymi on bêdzie siê zajmowa³.
§ 29
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Burmistrza przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wybory przedterminowe na zasadach okreœlonych w ustawie o
bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaœæ w okresie 6 miesiêcy przed zakoñczeniem kadencji Burmistrza. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza siê tak¿e
wtedy, je¿eli data wyborów mia³aby przypaœæ w okresie d³u¿szym ni¿ 6 a krótszym ni¿ 12 miesiêcy przed
zakoñczeniem kadencji burmistrza i rada w terminie
30 dni od dnia podjêcia uchwa³y stwierdzaj¹cej wygaœniêcie mandatu burmistrza podejmie uchwa³ê o
nieprzeprowadzaniu wyborów.
3. W przypadku wygaœniêcia mandatu burmistrza przed
up³ywem kadencji jego funkcjê, do czasu objêcia
obowi¹zków przez nowo wybranego Burmistrza, pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
4. Po up³ywie kadencji burmistrza pe³ni on swoj¹ funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego burmistrza.
§ 30
1. Je¿eli w terminach, o których mowa w art. 11 ust. 2
ustawy o bezpoœrednim wyborze Burmistrza nie zosta³ zg³oszony ¿aden kandydat, wyboru Burmistrza
Miasta dokonuje Rada Miejska.
2. Prawo zg³aszania kandydatów na Burmistrza przys³uguje co najmniej 1/3 ustawowego sk³adu Rady, musi mieæ formê pisemn¹. Radny mo¿e podpisaæ siê
tylko pod wnioskiem zg³aszaj¹cym jednego kandydata na Burmistrza.
3. Wybór Burmistrza nastêpuje bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu tajnym.

4. Je¿eli Rada nie dokona wyboru Burmistrza w terminie 2 miesiêcy od dnia wyborów, obowi¹zki Burmistrza do koñca kadencji pe³ni osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra
w³aœciwego do spraw administracji.
§ 31
Funkcji Burmistrza nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ wójta, burmistrza, prezydenta lub jego zastêpców w innej gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie, w której jest siê Burmistrzem b¹dŸ jego zastêpc¹,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
§ 32
Burmistrz nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych zajêæ
ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców w wykonywaniu mandatu.
§ 33
1. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoœci:
1) wykonywanie uchwa³ Rady i zadañ gminy okreœlonych przepisami prawa,
2) przygotowywanie projektów uchwa³,
3) okreœlanie sposobu wykonywania uchwa³,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) przygotowywanie i wykonywanie bud¿etu gminy,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
7) kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
8) reprezentowanie gminy na zewn¹trz.
2. Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Burmistrza nale¿y:
1) w zakresie zarz¹dzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej;
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie, w
ustalonych w uchwale bud¿etowej, kwotach wydatków – w ramach upowa¿nieñ udzielonych
przez Radê,
b) emitowanie papierów wartoœciowych, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
c) dokonywanie wydatków bud¿etowych,
d) dysponowanie rezerwami bud¿etowymi, w przypadkach okreœlonych ustaw¹,
e) udzielanie pe³nomocnictw, upowa¿nieñ pracownikom urzêdu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
f) wyra¿ania zgody na zwiêkszenie wydatków nie
maj¹cych pokrycia w planowanych dochodach gminy lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustalenia Ÿróde³ tych dochodów.
2) w zakresie ochrony ¿ycia i mienia mieszkañców;
a) opracowywanie planu operacyjnego przed powodzi¹ i innymi zagro¿eniami,
b) og³oszenie i odwo³anie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, przeciwpo¿arowego,
c) zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezpoœredniego zagro¿enia,
d) w przypadku wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej podejmowanie dzia³añ okreœlonych w innych przepisach prawa.
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§ 34
Burmistrz jest zobowi¹zany do przedstawiania Radzie na ka¿dej sesji Rady Miejskiej – informacji ze swojej bie¿¹cej dzia³alnoœci oraz przesy³ania jej radnym w
materia³ach sesyjnych.
§ 35
1. Dzia³alnoœæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
mog¹ wynikaæ jedynie z ustaw.
2. Jawnoœæ dzia³ania organów gminy obejmuje w szczególnoœci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesjê Rady i posiedzenia komisji, a
tak¿e dostêpu do dokumentów z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i Komisji Rady.
3. Ka¿dy obywatel ma prawo dostêpu do dokumentacji
z pracy organów gminy, chyba, ¿e z przepisów szczególnych wynika ograniczony dostêp do danej sprawy
zawartej w niniejszych dokumentach.
4. Korzystanie i przegl¹danie dokumentów, o których
mowa w ust. 3 odbywa siê w siedzibie urzêdu po
uprzednim z³o¿eniu, przez zainteresowanego, pisemnego wniosku zawieraj¹cego: przedmiot sprawy, b¹dŸ ogóln¹ materiê z któr¹ chce siê zapoznaæ
a tak¿e termin, w którym chcia³by dokonaæ czynnoœci,
5. Korzystanie i przegl¹danie dokumentów jest mo¿liwe wy³¹cznie w obecnoœci pracownika(ów) obs³uguj¹cych organy lub Sekretarza Gminy.
6. W przypadku niemo¿noœci udostêpnienia dokumentów w terminie okreœlonym we wniosku, o którym mowa w ust. 4 – Sekretarz Gminy jest zobowi¹zany do
powiadomienia wnioskodawcy o tym fakcie, wyznaczaj¹c inny mo¿liwy termin w celu udostêpnienia
wgl¹du w dokumenty.
§ 36
1. Burmistrz w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki mo¿e wydawaæ, w formie zarz¹dzeñ przepisy porz¹dkowe.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza podlega zatwierdzeniu na
najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹dŸ nieprzedstawienia go do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
3. Burmistrz przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoœci wójtom, burmistrzom s¹siednich gmin i staroœcie powiatu, w którym le¿y gmina.
4. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 3 przesy³ane s¹ nastêpnego dnia po ich og³oszeniu.
§ 37
Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i realizuje zadania
Gminy okreœlone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach
komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 38
1. Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okreœlonych
spraw gminy w swoim imieniu zastêpcy lub sekretarzowi gminy. Powierzenie katalogu spraw winno byæ
w formie zarz¹dzenia.

2. Burmistrz sk³ada jednoosobowo oœwiadczenie woli w
imieniu gminy w zakresie zarz¹du mieniem. Mo¿e
do z³o¿enia oœwiadczenia woli w powy¿szym zakresie upowa¿niæ swojego zastêpcê samodzielnie albo
z inn¹ upowa¿nion¹ przez siebie osob¹.
3. W przypadku, gdy czynnoœæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, dla jej
skutecznoœci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (g³ównego ksiêgowego bud¿etu) lub osoby przez niego upowa¿nionej.
4. Je¿eli Skarbnik Gminy odmówi kontrasygnaty, albo
dokona jej na pisemne polecenie zwierzchnika jest
zobowi¹zany powiadomiæ o tym Radê oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
ROZDZIA£ IV
MIENIE GMINY
§ 39
1. Gminie przys³uguje prawo w³asnoœci i inne prawa
maj¹tkowe.
2. Prawa te stanowi¹ mienie komunalne.
§ 40
Mieniem komunalnym jest w³asnoœæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do gminy oraz zwi¹zku, do którego
gmina nale¿y a tak¿e mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
§ 41
PODMIOTY MIENIA KOMUNALNEGO
1. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³adników maj¹tkowych, przy
zachowaniu wymogów zawartych w odrêbnych przepisach prawa.
2. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania gminy.
3. Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej
starannoœci przy wykonywaniu zarz¹du zgodnie
z przeznaczeniem tego mienia i jego ochron¹.
ROZDZIA£ V
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 42
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu gminy.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Projekt bud¿etu przygotowuje Burmistrz.
4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 wraz z informacj¹ o stanie mienia komunalnego i objaœnieniami –
Burmistrz przedk³ada Radzie najpóŸniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a go celem zaopiniowania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
5. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szczegó³owoœæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi okreœla Rada w odrêbnej uchwale.
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§ 43
1. Dochodami gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okreœlone w odrêbnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z maj¹tku gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa,
2. Dochodami gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na dofinansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny,
4) inne dochody.
§ 44
1. W uchwale bud¿etowej okreœla siê Ÿród³a pokrycia
niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody.
2. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ Ÿród³a dochodów, z
których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 zapadaj¹
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 45
Dyspozycja œrodkami pieniê¿nymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 46
1. Burmistrz odpowiada za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje mu
wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
2) emitowania papierów wartoœciowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu gminy,
6) blokowania œrodków bud¿etowych.
§ 47
1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹
i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
3. Burmistrz informuje mieszkañców gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu œrodków
bud¿etowych.
§ 48
1. Kontrolê gospodarki finansowej gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
2. Fakultatywn¹ kontrolê gospodarki finansowej gminy i
zarz¹du mieniem sprawuje Najwy¿sza Izba Kontroli.
§ 49
1. Rada Miejska udziela Burmistrzowi absolutorium z
wykonania bud¿etu gminy nie póŸniej ni¿ do dnia 30

kwietnia roku nastêpuj¹cego, po roku za który absolutorium ma byæ udzielone.
2. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia b¹dŸ
nieudzielenia absolutorium Rada zapoznaje siê z
wyjaœnieniami Burmistrza, opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
3. Rada g³osuje nad wnioskiem w sprawie absolutorium przedstawionym przez Komisjê Rewizyjn¹.
4. Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie udzielenia b¹dŸ
nieudzielenia absolutorium bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu
jawnym.
§ 50
1. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwo³ania Burmistrza.
2. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum z
przyczyn okreœlonych w ust. 1 mo¿e zostaæ podjêta
nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia absolutorium.
3. Rada przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust.
1 zapoznaje siê z wyjaœnieniami Burmistrza i opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Rada podejmuje uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z powodu
nieudzielenia absolutorium – bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady, w g³osowaniu imiennym.
§ 51
1. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium, jedynie na
pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego
sk³adu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ oraz inn¹ w³aœciw¹
komisjê (tj. gospodarczo – finansow¹).
3. Rada rozpatruje sprawê o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1 na sesji zwo³anej nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni po sesji, na której
zosta³ z³o¿ony wniosek.
4. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia referendum w
innej sprawie ni¿ nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium podejmowana jest wiêkszoœci¹ co najmniej
3/5 g³osów ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu
imiennym.
5. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie uzyska³
wymaganej wiêkszoœci g³osów, kolejny wniosek w
sprawie odwo³ania Burmistrza mo¿e byæ zg³oszony,
w tym trybie, nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
ROZDZIA£ VI
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 52
1. W celu wykonywania zadañ gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne, którym przekazuje w zarz¹dzanie maj¹tek gminy s³u¿¹cy zaspokojeniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
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2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera za³¹cznik Nr 5.
3. Zasady zarz¹dzania, o których mowa w ust. 1 oraz
statuty jednostek organizacyjnych Rada okreœla w
odrêbnych uchwa³ach.
§ 53
Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza.
ROZDZIA£ VII
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 54
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic Rada
rozstrzyga w drodze uchwa³y.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
3. Uchwa³y, o których mowa w ust. 1 powinny okreœlaæ
w szczególnoœci:
a) obszar,
b) granice,
c) siedzibê w³adz,
d) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 55
1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkañców posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na danym
terenie oraz czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez Radê So³eck¹, zaœ kontrolnym Komisja Rewizyjna.
3. Organizacje i zakres dzia³ania so³ectw w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków Rad So³eckich, Komisji Rewizyjnych oraz sposób zwo³ywania i
obradowania zebrañ wiejskich okreœla Rada w odrêbnych statutach so³ectw.
§ 56
1. Organem uchwa³odawczym w innej ni¿ so³ectwo jednostce pomocniczej gminy jest Ogólne Zebranie Osiedla.
2. Organem wykonawczym jest zarz¹d, na którego czele stoi Przewodnicz¹cy, kontrolnym – Komisja Rewizyjna.
3. Organizacjê i zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, komisji, zarz¹dów jednostek pomocniczych okreœlaj¹ Statuty tych jednostek
uchwalone przez Radê Miejsk¹.
§ 57
Rada w statucie jednostki pomocniczej okreœla sposób
bezpoœredniego korzystania przez tê jednostkê z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami przekazanymi z bud¿etu gminy a tak¿e zakres czynnoœci
dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej wzglêdem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 58
1. Jednostki pomocnicze gminy nie tworz¹ w³asnych
bud¿etów, prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.
2. Jednostki pomocnicze gospodaruj¹ samodzielnie
œrodkami wydzielonymi do ich dyspozycji.
3. Rada corocznie uchwala za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okreœlaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych.
§ 59
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy przedk³adaj¹c w tym
zakresie informacjê Burmistrzowi Miasta.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi i kontroli organów Gminy na zasadach okreœlonych w statutach tych jednostek.
ROZDZIA£ VIII
RADNI
§ 60
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiêŸ
z mieszkañcami gminy oraz ich organizacjami. Przyjmuje zg³aszane postulaty kieruj¹c siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej i przedstawia je do rozpatrzenia
organom gminy.
2. Radny nie jest jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.
§ 61
1. Radni maj¹ prawo zrzeszania siê w klubach radnych.
Kluby radnych mo¿na tworzyæ w oparciu o przynale¿noœæ do organizacji politycznych, spo³ecznych,
zawodowych, itp.
2. Klub radnych mo¿e liczyæ, co najmniej 3 osoby.
Cz³onkowie klubu wybieraj¹ spoœród siebie przewodnicz¹cego.
3. Zasady przystêpowania do klubu radnych oraz pracê tych klubów okreœlaj¹ Regulaminy dotycz¹ce organizowania siê klubów Radnych.
4. Regulaminy, o których mowa w ust. 3 nie mog¹ zawieraæ uregulowañ sprzecznych z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
5. Regulaminy Klubów Radnych przedk³adane s¹ Przewodnicz¹cemu Rady, który prowadzi odpowiedni rejestr tych klubów.
6. Przynale¿noœæ do klubów jest dobrowolna
§ 62
1. Radny przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu sk³ada na pierwszej sesji Rady œlubowanie o
nastêpuj¹cej treœci:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na
wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców”.
2. Œlubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni – obecni na sesji
powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo: „œlubujê”.
Œlubowanie mo¿na z³o¿yæ dodaj¹c zdanie: „tak mi
dopomó¿ Bóg”.
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3. Odmowa z³o¿enia œlubowania oznacza zrzeczenie
siê mandatu radnego.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji, oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹ œlubowanie na pierwszej sesji, na której s¹
obecni.
§ 63
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody Rady, której jest cz³onkiem. Rada
gminy odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania tego stosunku s¹ zdarzenia zwi¹zane z wykonywaniem przez
radnego mandatu.
3. Pracodawca zobowi¹zany jest zwolniæ Radnego od
pracy zawodowej, w celu umo¿liwienia mu brania
udzia³u w pracach organów gminy.
4. Radnym przys³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê w
odrêbnych uchwa³ach – na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa.
5. Na zasadach okreœlonych przez Radê w odrêbnych
uchwa³ach so³tysom oraz przewodnicz¹cym zarz¹dów jednostek pomocniczych innych ni¿ so³ectwo
przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y.
§ 64
Mandatu radnego nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) mandatem pos³a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du
terytorialnego,
4) pe³nieniem funkcji dyrektora, kierownika lub zastêpcy w jednostkach organizacyjnych gminy,
5) wykonywaniem pracy w Urzêdzie, w gminie w której
uzyska³ mandat.
§ 65
1. Radni nie mog¹ prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,
w której radny uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ
tak¹ dzia³alnoœci¹ lub byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoœci.
2. Je¿eli radny przed rozpoczêciem wykonywania mandatu prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, o której mowa w ust. 1 jest obowi¹zany do zaprzestania
prowadzenia tej dzia³alnoœci gospodarczej w ci¹gu 3
miesiêcy od dnia z³o¿enia œlubowania. Niewype³nienie obowi¹zku, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
stanowi podstawê do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.
602 z póŸn. zm.).
3. Radni i ich ma³¿onkowie oraz ma³¿onkowie; Burmistrza, Zastêpcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy oraz osób zarz¹dzaj¹cych i cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych gminnymi osobami prawnymi

nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami spó³ek handlowych z udzia³em gminnych osób prawnych
lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie
osoby.
Wybór lub powo³anie tych osób na te funkcje s¹ z
mocy prawa niewa¿ne.
§ 66
1. Burmistrz nie mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w której uzyska³ mandat wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani
otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
3. Radni nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w
zwi¹zku z podjêtymi dodatkowymi zajêciami, b¹dŸ
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
§ 67
1. Radny, Burmistrz, jego zastêpca, Skarbnik, Sekretarz Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorz¹dzie gminnym s¹ zobowi¹zane do z³o¿enia
oœwiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym, zwanego
dalej „oœwiadczeniem maj¹tkowym”, które zawiera
informacje o:
1) zasobach pieniê¿nych, nieruchomoœciach, udzia³ach i akcjach w spó³kach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby
prawnej, jednostek samorz¹du terytorialnego, ich
zwi¹zków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a
tak¿e dane o prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej oraz dotycz¹ce zajmowania stanowisk w spó³kach handlowych,
2) dochodach osi¹ganych z tytu³u zatrudnienia lub
innej dzia³alnoœci zarobkowej lub zajêæ z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u,
3) mieniu ruchomym o wartoœci powy¿ej 10.000,– z³,
4) zobowi¹zaniach pieniê¿nych o wartoœci powy¿ej
10.000,– z³, w tym zaci¹gniêtych kredytach i po¿yczkach oraz warunkach, na jakich zosta³y udzielone.
2. Osoba sk³adaj¹ca oœwiadczenie maj¹tkowe okreœla
w nim przynale¿noœæ poszczególnych sk³adników
maj¹tkowych, dochodów i zobowi¹zañ do maj¹tku
odrêbnego i maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
3. Oœwiadczenie maj¹tkowe wraz kopi¹ swojego zeznania o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu w roku
podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korekt¹
sk³ada siê w dwóch egzemplarzach:
1) Radny – Przewodnicz¹cemu Rady,
2) Burmistrz, Przewodnicz¹cy Rady – wojewodzie,
3) Zastêpca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz Gminy,
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba
zarz¹dzaj¹ca oraz inne osoby wymienione w art.
24h ust. 3 pkt 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym –
Burmistrzowi.
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4. Radni i Burmistrz sk³adaj¹ pierwsze oœwiadczenia
maj¹tkowe w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia œlubowania.
Do pierwszego oœwiadczenia maj¹tkowego radny
jest zobowi¹zany do³¹czyæ informacjê o sposobie i
terminie zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której
uzyska³ mandat, a Burmistrz o zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli tak¹ dzia³alnoœæ prowadzi przed dniem wyboru.
5. Kolejne oœwiadczenia maj¹tkowe sk³adane przez
Radnego i Burmistrza co roku do dnia 30 kwietnia,
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego, oraz na 2 miesi¹ce przed up³ywem kadencji.
6. Oœwiadczenia maj¹tkowe przechowuje siê przez 6
lat.
7. Niez³o¿enie oœwiadczenia w terminach, o których
mowa w ust. 4 i 5 przez:
1) radnego – powoduje utratê diety do czasu z³o¿enia oœwiadczenia lub informacji,
2) Burmistrza i inne osoby wymienione w art. 24h
ustawy o samorz¹dzie gminnym – powoduje utratê ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym
winny byæ z³o¿one oœwiadczenia lub informacje,
do dnia ich z³o¿enia.
ROZDZIA£ IX
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 71
1. Sekretarz Gminy:
1) organizuje pracê Urzêdu,
2) prowadzi w imieniu Burmistrza sprawy gminy w
zakresie przez niego ustalonym,
3) na podstawie upowa¿nienia Burmistrza wykonuje
uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
2. Skarbnik Gminy:
1) jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu,
2) prowadzi gospodarkê finansow¹ gminy.
§ 72
1. Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku pracy
z pracownikiem Urzêdu mo¿e byæ stosowana wobec
kierowników referatów.
§ 73
Inne ni¿ wymienione w § 70 ust. 1 i § 72 osoby, s¹ zatrudnione w Urzêdzie Miejskim w Nowym Stawie na podstawie umowy o pracê.
§ 74
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy – s¹
powo³ywani i odwo³ywani przez Burmistrza.
2. Do nawi¹zywania stosunku pracy z pracownikami
jednostek podleg³ych gminie uprawnieni s¹ ich kierownicy i dyrektorzy.

§ 68
1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz.
2. Rada, odrêbn¹ uchwa³¹ okreœla warunki p³acy Burmistrza oraz inne czynnoœci z zakresu jego pracy.
3. Rada mo¿e w formie uchwa³y upowa¿niæ Przewodnicz¹cego Rady do podejmowania czynnoœci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza z wyj¹tkiem
ustalenia jego uposa¿enia.
§ 69
1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu, którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okreœla Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarz¹dzenia Burmistrza.
§ 70
1. Powo³anie, jako forma nawi¹zania stosunku pracy z
pracownikami jest stosowana wobec Sekretarza,
Skarbnika Gminy oraz kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.
2. Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania Sekretarza i
Skarbnika Gminy podejmowane s¹ na sesji, na której zosta³ zg³oszony wniosek o odwo³anie.
3. Postanowieñ ust. 2 nie stosuje siê w razie odwo³ania
równoznacznego z rozwi¹zanie stosunku pracy bez
wypowiedzenia.

ROZDZIA£ X
PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW GMINNYCH
§ 75
1. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okreœla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).
2. W pozosta³ych przypadkach, je¿eli z przepisów
szczególnych nie wynika nic innego przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia.
Rozpowszechnia siê je poprzez rozplakatowanie w
miejscach publicznych oraz w siedzibie urzêdu nie
póŸniej ni¿ 4 dni po ich uchwaleniu.
3. Mog¹ przewidywaæ wejœcie w ¿ycie w terminie póŸniejszym ni¿ nich podjêcie.
4. Urz¹d prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
ROZDZIA£ XI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 76
1. Statut Gminy wraz z za³¹cznikami jest aktem prawa
miejscowego o charakterze wykonawczym.
2. Do jego zmiany stosuje siê przepisy dotycz¹ce
uchwalenia.
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Załącznik nr 1
do Statutu
Gminy Nowy Staw

Herb Miasta i Gminy Nowy Staw
Załącznik nr 2
do Statutu
Gminy Nowy Staw

Flaga Miasta i Gminy Nowy Staw
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Za³¹cznik Nr 3
do STATUTU
Gminy Nowy Staw
REGULAMIN
RADY MIEJSKIEJ
w NOWYM STAWIE
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Rady okreœla organizacjê wewnêtrzn¹,
tryb pracy Rady i jej organów (komisji)
§2
1. Rada Miejska w Nowym Stawie jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w gminie.
2. Sk³ada siê z 15 radnych wybranych w wyborach powszechnych przez mieszkañców gminy zgodnie z
ustaw¹ z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
3. Liczba radnych, o których mowa w ust. 2 stanowi
ustawowy sk³ad Rady.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyboru.
§3
1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. 2. W celu wykonywania ustawowych zadañ Rada ze
swojego grona mo¿e powo³aæ – w drodze odrêbnej
uchwa³y–komisje sta³e i doraŸne oraz zespo³y doradcze do okreœlonych spraw, ustalaj¹c ich sk³ad
osobowy oraz przedmiot dzia³ania.
3. Rada mo¿e powo³aæ Prezydium Rady, w sk³ad którego bêd¹ wchodziæ: Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy i Wiceprzewodnicz¹cy
komisji sta³ych oraz Szefowie klubów radnych.
4. Organ, o którym mowa w ust. 3 powo³any jest w celu koordynacji dzia³añ Rady i wymiany informacji.
5. Posiedzenia Prezydium Rady odbywaj¹ siê na trzy
dni przed planowan¹ sesj¹.
§4
1. Radny jest zobowi¹zany braæ czynny udzia³ w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli
dotyczy ono jego interesu prawnego.
ROZDZIA£ II
SESJE RADY I POSIEDZENIA KOMISJI
§5
1. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, a w razie
jego nieobecnoœci wyznaczony przez niego wiceprzewodnicz¹cy – zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego
Regulaminu.
2. Rada dokonuje rozstrzygniêæ w formie uchwa³,
oœwiadczeñ, apeli.

§6
1. O terminie i miejscu obrad sesji powiadamia siê radnych za pomoc¹ listów poleconych najpóŸniej na 5 dni
przed posiedzeniem Rady.
2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest
zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okreœlone w ust. 2.
§7
1. Sesje Rady s¹ jawne. Zawiadomienia o terminie, tematyce obrad podaje siê do publicznej wiadomoœci
na trzy dni przed sesj¹ poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicach na terenie miasta i gminy a tak¿e
w siedzibie urzêdu.
2. Jawnoœæ oznacza, i¿ w podczas obrad Rady na sali
mo¿e przebywaæ publicznoœæ, która zajmuje wyznaczone miejsca.
§8
1. W obradach Rady uczestnicz¹ z prawem zabrania g³osu Sekretarz, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów,
osoby zajmuj¹ce samodzielne stanowiska, dyrektorzy
– kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz
inne osoby zaproszone przez Przewodnicz¹cego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mog¹ za zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady i Burmistrza referowaæ istotne
zagadnienia, udzielaæ wyjaœnieñ w kwestiach zwi¹zanych z przedmiotem ich zakresu dzia³añ.
§9
Je¿eli przedmiotem obrad maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ – jawnoœæ ca³oœci lub
czêœci obrad mo¿e zostaæ wy³¹czona.
§ 10
Rada mo¿e obradowaæ w obecnoœci co najmniej oœmiu
Radnych (quorum).
§ 11
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Jednak
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym terminie.
2. O przerwaniu sesji, Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoœci ze wzglêdu na niemo¿liwoœæ wyczerpania
porz¹dku obrad lub koniecznoœæ jego rozszerzenia,
potrzebê uzyskania dodatkowych wyjaœnieñ, materia³ów lub inne nieprzewidziane okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce w³aœciwe rozstrzyganie spraw.
§ 12
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady. W przypadku nieobecnoœci Przewodnicz¹cego obrady prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Otwarcie sesji nastêpuje przez wypowiedzenie przez
prowadz¹cego formu³y: „Otwieram...sesjê Rady Miejskiej w Nowym Stawie”
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza prawomocnoœæ obrad.
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§ 13
1. Po stwierdzeniu prawomocnoœci obrad Przewodnicz¹cy przedstawia projekt porz¹dku obrad Rady.
2. Porz¹dek obrad powinien przewidywaæ przyjêcie
przez Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który by³
udostêpniony radnym – przed terminem obrad – celem zapoznania siê, sprawozdania z pracy komisji
w okresie miêdzysesyjnym oraz dzia³alnoœci Burmistrza Miasta Nowy Staw.
3. Rada mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku obrad
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
4. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji rady.
5. Do zmian w porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okreœlonym w § 12 ust. 3 stosuje siê przepisy ust. 3,
z tym ¿e wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy.
6. Zmiany dotycz¹ce realizacji punktów porz¹dku obrad
(np. przeniesienia punktów w porz¹dku) – Rada g³osuje zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
7. Po dokonaniu czynnoœci zwartych w ust. 1 – 5 Rada
Uchwala porz¹dek obrad sesji.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
uchwalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoœci
zg³oszeñ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ go poza kolejnoœci¹.
§ 15
Przewodnicz¹cy obrad:
1) czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zw³aszcza
nad zwiêz³oœci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób
uczestnicz¹cych w sesji
2) mo¿e czyniæ umotywowane uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania wyst¹pienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ rozmówcê
„ad rem”
3) je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego lub osoby zaproszonej w sposób oczywisty
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹dŸ uchybiaj¹ powadze
sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje je do porz¹dku, a
gdy przywo³anie nie przynosi skutku – mo¿e odebraæ
g³os nakazuj¹c odnotowanie tych faktów w protokole,
4) mo¿e odebraæ g³os lub nakazaæ opuszczenie sali tym
osobom spoœród publicznoœci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad
b¹dŸ naruszaj¹ powagê sesji,
5) uniemo¿liwia uczestnictwo w sesji osobom bêd¹cym
pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych,
6) mo¿e udzieliæ g³osu osobom spoœród publicznoœci
jednak nie bezpoœrednio przed g³osowaniem nad
rozstrzygniêciami,
7) na wniosek radnych lub z w³asnej inicjatywy zarz¹dza przerwy w obradach,

8) w przypadku stwierdzenia braku quorum przewodnicz¹cy przerywa posiedzenie sesji i wyznacza nowy
termin posiedzenia tej samej sesji – fakt przerwania
obrad odnotowuje siê w protokole sesji Rady.
§ 16
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: „ Zamykam... sesjê Rady Miejskiej w Nowym Stawie”.
§ 17
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, w którym odnotowuje siê w szczególnoœci podjête rozstrzygniêcia.
2. Protokó³ sesji Rady powinien odzwierciedlaæ jej rzeczywisty przebieg oraz zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce odbywania sesji, godzinê
rozpoczêcia i zakoñczenie obrad, numery podjêtych uchwa³,
2) stwierdzenie prawomocnoœci posiedzenia,
3) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyny nieobecnoœci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, w szczególnoœci treœæ wyst¹pieñ,
lub ich streszczenie, treœæ wniosków, fakt zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem jego
wyników,
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
Do protoko³u do³¹cza siê:
9) listê obecnoœci radnych,
10) listê obecnoœci zaproszonych goœci,
11) treœæ podjêtych uchwa³, oœwiadczeñ, apeli,
12) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
13) z³o¿one na piœmie usprawiedliwienia osób nieobecnych.
3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji danej kadencji i
oznaczeniem roku kalendarzowego.
4. Protoko³y sporz¹dza pracownik obs³uguj¹cy Radê i
komisje lub osoba go zastêpuj¹ca.
§ 18
1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du
w siedzibie urzêdu.
2. W trakcie obrad na najbli¿szej sesji, nie póŸniej ni¿
do czasu przyjêcia protoko³u, radni mog¹ zg³aszaæ
poprawki lub uzupe³nienia protoko³u. O ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy po wys³uchaniu
protokolanta.
3. Je¿eli wniosek, o którym mowa w ust. 2 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e odwo³aæ siê
do Rady.
§ 19
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach, z wy³¹czeniem
uregulowañ zawartych w ust. 2 Rada rozstrzyga podejmuj¹c uchwa³y.
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2. Przyjêcie przez Radê materia³ów informacyjnych nastêpuje przez g³osowanie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
i nie wymaga uchwa³y.
§ 20
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby Radnych obecnych na sesji g³osowanie tajne w ka¿dej
sprawie z wyj¹tkiem spraw proceduralnych.
3. W przypadku tajnego g³osowania jego wynik jest równoznaczny z podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej
przedmiotem g³osowania.
§ 21
1. Inicjatywa uchwa³odawcza nale¿y do:
1) Burmistrza,
2) Komisji Rady,
3) Radnych,
4) Klubów Radnych,
5) Rad jednostek pomocniczych gminy.
2. Opracowuj¹cy projekt uchwa³y zapewnia uwzglêdnienie w nim:
6) podstawy prawnej,
7) okreœlenie zadañ proponowanych w uchwale,
8) okreœlenie adresatów tych zadañ i w miarê mo¿liwoœci œrodków niezbêdnych do ich realizacji,
9) okreœlenie czasu obowi¹zywania uchwa³y,
10) zapewnienie œrodków kontroli nad realizacj¹ zadañ zawartych w treœci uchwa³y
3. Projekty uchwa³ problemowych wymagaj¹ uzasadnienia.
4. Uchwa³y Rady Miejskiej w sprawie zobowi¹zañ finansowych, bud¿etu oraz zmian bud¿etu podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w
obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Rady.
5. Przygotowywanie projektów uchwa³ nale¿y do Burmistrza.
6. Przewodnicz¹cy Rady kieruje projekty uchwa³ do zaopiniowania przez w³aœciwe komisje.
7. Projekty, o których mowa w ust. 6 powinny byæ zaopiniowane przez Radcê prawnego tutejszego urzêdu.
8. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub w razie jego nieobecnoœci Wiceprzewodnicz¹cy.
9. W trybie przewidzianym dla uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) oœwiadczenia – zawieraj¹ce stanowisko w okreœlonej sprawie,
2) apele – zawieraj¹ce prawnie nie wi¹¿¹ce wezwania do okreœlonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy w okreœlonej sprawie
10. Radni otrzymuj¹ projekty uchwa³ wraz z proponowanym porz¹dkiem obrad na 5 dni przed posiedzeniem
Rady.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy obrad przeprowadza g³osowanie
jawne i og³asza jego wyniki.

2. Do pomocy przy liczeniu g³osów Przewodnicz¹cy
mo¿e wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cego lub radnego.
3. G³osowanie jawne odbywa siê poprzez podniesienie rêki.
§ 23
1. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
do g³osowania ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym Rada ka¿dorazowo ustala sposób g³osowania.
G³osowanie przeprowadza wybrana spoœród radnych, Komisja Skrutacyjna, która wybiera spoœród
siebie przewodnicz¹cego.
2. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy obrad objaœnia sposób g³osowania.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ g³osowania z jego wynikami.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyjnej przechowuje siê z protoko³em z sesji.
§ 24
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹ treœæ, w taki sposób, aby by³a przejrzysta,
a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoœci co do intencji wnioskodawcy.
2. Je¿eli w jednej sprawie zosta³o zg³oszonych kilka
wniosków, w pierwszej kolejnoœci pod g³osowanie
poddaje siê wniosek najdalej id¹cy, tzn. taki., którego przyjêcie wyklucza potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi.
3. W innych przypadkach g³osowanie przeprowadza
siê na ka¿dy wniosek oddzielnie, w kolejnoœci ich
zg³aszania.
§ 25
1. Uchwa³om Rady nadaje siê formê odrêbnych dokumentów.
2. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c kolejny jej numer oraz datê podjêcia.
§ 26
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne posiedzenia z inn¹
Rad¹, w szczególnoœci s¹siaduj¹cych gmin. Wspólna sesja mo¿e byæ zwo³ywana dla rozpatrywania
spraw wspólnych.
2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad, a w jej przygotowaniu uczestnicz¹
Komisje tych Rad oraz Radni. Zawiadomienie o sesji podpisuj¹ Przewodnicz¹cy Rad.
3. Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym g³osowaniu ka¿dej z Rad.
4. Uchwa³y, o których mowa w ust. 3 oraz protokó³ z
obrad podpisuj¹ oddzielnie Przewodnicz¹cy Rad.
5. Do wspólnych sesji maj¹ zastosowanie ogólne terminy oraz tryb przygotowania, zwo³ania i przebiegu sesji.
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ROZDZIA£ III
PRZEWODNICZ¥CY RADY
§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady,
2. Przewodnicz¹cy Rady jest odpowiedzialny za ca³okszta³t organizacji pracy Rady.
3. Wiceprzewodnicz¹cy s¹ zobowi¹zani do udzielania
niezbêdnej pomocy w wykonywaniu zadañ i obowi¹zków.
4. Przewodnicz¹cy reprezentuje Radê na zewn¹trz,
5. Jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadomienia
o terminach posiedzeñ Rady – so³tysów i przewodnicz¹cych organów pomocniczych gminy – na takich
samych zasadach co Radnych,
6. Przyjmuje poprawki do projektów uchwa³,
7. Odpowiada za terminowe przedk³adanie interpelacji Radnych sk³adanych w okresie miêdzysesyjnym,
8. Do czasu wybrania Przewodnicz¹cych komisji sta³ych – przewodniczy w pierwszym ich posiedzeniu,
9. Dba o autorytet Rady,
10. mo¿e przedstawiaæ Radnym wyk³adniê Statutu Gminy, Regulaminu Rady – po zasiêgniêciu opinii radcy
prawnego,
11. Korzysta w nieograniczonym zakresie z pomocy
prawnej, zapewniaj¹c tê pomoc Radnym,
12. Pobiera dietê w wysokoœci ustalonej odrêbn¹ uchwa³¹,
13. Przyjmuje poprawki do projektów uchwa³,
14. Podpisuje protoko³y z sesji oraz podjête uchwa³y,
15. Zarz¹dza przerwy w obradach,
16. Uczestniczy w posiedzeniach komisji,
17. podejmuje inne prace zlecone przez Radê,
18. Przewodnicz¹cy za swoj¹ dzia³alnoœæ ponosi odpowiedzialnoœæ przed Rad¹.
ROZDZIA£ IV
KOMISJE RADY
§ 28
1. W celu wykonywania zadañ Rada mo¿e ze swojego
grona powo³aæ sta³e i doraŸne Komisje a tak¿e zespo³y doradcze okreœlaj¹c ich sk³ad osobowy oraz przedmiot dzia³ania.
2. Do sta³ych Komisji Rady Miejskiej nale¿¹:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Finansowo – Gospodarcza,
3) Komisja Oœwiaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeñstwa i Ochrony Œrodowiska
3. Przewodnicz¹cego Komisji wybieraj¹ jej cz³onkowie
spoœród swojego grona.
§ 29
Komisje Rady podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.
§ 30
1. Komisje Rady Miejskiej swoj¹ dzia³alnoœæ przejawiaj¹ przez odbywanie posiedzeñ oraz kontroli w zakresie rozstrzygania spraw nale¿¹cych do ich
w³aœciwoœci.

2. Posiedzenia Komisji s¹ prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej po³owa ogólnego sk³adu.
3. Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji lub co najmniej 2/3 sk³adu – przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ
g³osowanie tajne.
4. Wnioski i opinie podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
5. Kontrole Komisji odbywaj¹ siê w sk³adzie nie mniejszym ni¿ 2/3 sk³adu Komisji.
6. Komisje sta³e Rady prowadza swoj¹ dzia³alnoœæ w
oparciu o opracowane plany pracy zatwierdzone w
formie odrêbnej uchwa³y Rady.
7. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê stosownie do potrzeb z uwzglêdnieniem zapewnienia realizacji zadañ Rady. O terminie posiedzeñ zawiadamia siê
Przewodnicz¹cego Rady oraz Burmistrza.
8. W sprawach nale¿¹cych do w³aœciwoœci dwóch komisji – komisje te wspó³pracuj¹ ze sob¹, a w szczególnoœci odbywaj¹ wspólne posiedzenia i kontrole oraz
podejmuj¹ wspólne opinie i wnioski.
9. Komisje w swojej dzia³alnoœci i podejmowanych decyzjach winny kierowaæ siê w³asn¹ ocen¹ spraw. W
tym celu mog¹ organizowaæ spotkania z mieszkañcami.
10. Komisje opiniuj¹ projekty uchwa³ wnoszone pod obrady Rady,
11. Wspó³dzia³aj¹ w wykonywaniu zadañ z innymi instytucjami,
12. Mog¹ wnosiæ na sesje Rady sprawy wynikaj¹ce ze
swojej dzia³alnoœci, które ze wzglêdu na ich wagê
wymagaj¹ rozpatrzenia przez Radê,
13. Radni obowi¹zani s¹ do pracy w Komisjach, do których zostali wybrani,
14. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuje jej Przewodnicz¹cy b¹dŸ Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 31
Wykonuj¹c swoje zadania komisje s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania od wszystkich osób podlegaj¹cych bezpoœrednio lub poœrednio Radzie, nie wy³¹czaj¹c jej Przewodnicz¹cego, Burmistrza, ustnych i pisemnych
informacji oraz umo¿liwienia wgl¹du w dokumenty,
o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zasiêgania opinii publicznej,
3) dokonywania oglêdzin,
4) przyjmowania skarg i wniosków od mieszkañców i
instytucji.
§ 32
Dodatkowy przedmiot dzia³ania poszczególnych Komisji oraz zakres zadañ Komisji doraŸnych i zespo³ów
doradczych okreœla Rada w formie odrêbnej uchwa³y.
§ 33
Na posiedzeniach Komisji mog¹ byæ obecni oprócz
jej cz³onków – Przewodnicz¹cy Rady, Wiceprzewodnicz¹cy, Burmistrz, jego Zastêpca, Skarbnik, Sekretarz
Gminy oraz inne zainteresowane osoby.
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ROZDZIA£ V
RADNI
§ 34
1. Radni maj¹ obowi¹zek czynnego uczestnictwa w pracach Rady, jej Komisji oraz innych instytucjach samorz¹dowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.
2. Radni maj¹ obowi¹zek do utrzymywania sta³ej wiêzi z mieszkañcami gminy, mimo i¿ nie s¹ zwi¹zani
instrukcjami wyborców, poprzez:
1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Komisji, ca³ej Rady,
2) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
3) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg
mieszkañców gminy,
3. Radni maj¹ prawo domagania siê wniesienia pod obrady Rady posiedzeñ Komisji spraw o istotnym znaczeniu dla gminy,
4. Radni otrzymuj¹ raz na dwa miesi¹ce pisemn¹ informacjê z dzia³alnoœci Burmistrza.
§ 35
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwi¹zanie stosunku pracy z radnym wymaga
uprzedniej zgody Rady.
3. Radnemu przys³uguje zwolnienie od pracy w celu
umo¿liwienia mu wykonywania mandatu radnego.
4. Rada w odrêbnej uchwale okreœla wysokoœæ oraz
zasady przyznawania Radnym – diet za udzia³ w posiedzeniach Rady i jej Komisji a tak¿e zwrot poniesionych kosztów podró¿y z tego tytu³u.
§ 36
Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych na zasadach
okreœlonych w § 61 Statutu.
ROZDZIA£ VI
INTETRPELACJE I ZAPYTANIA
§ 37
1. W wykonywaniu uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym – Radni mog¹
sk³adaæ na sesji w okreœlonych punktach porz¹dku
obrad – interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy lub jej mieszkañców, a w szczególnoœci gdy rozstrzygniêcie, b¹dŸ wyjaœnienie tych
spraw mo¿e wymagaæ zebrania informacji lub zasiêgniêcia opinii ekspertów.
3. Interpelacje i zapytania Radni sk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Rady na piœmie w okresie miêdzysesyjnym lub
na sesji. Na sesji mog¹ stawiaæ zapytania tak¿e w
formie ustnej.
4. Interpelacja winna krótko przedstawiæ stan faktyczny oraz zawieraæ wynikaj¹ce z niej pytania skierowane zgodnie z w³aœciwoœci¹.
5. Zapytanie powinno byæ sformu³owane zwiêŸle.
§ 38
1. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje interpelacjê lub
zapytania niezw³ocznie ich adresatom wg w³aœciwoœci.

2. Udzielaj¹cy odpowiedzi sk³ada pisemn¹ odpowiedŸ
w ci¹gu 14 dni od otrzymania interpelacji lub zapytania.
3. Je¿eli odpowiedŸ na interpelacjê lub zapytania nie
zadowala Radnego, mo¿e on wnioskowaæ o wprowadzenie sprawy do porz¹dku obrad sesji.
ROZDZIA£ VII
TRYB G£OSOWANIA
§ 39
1. W g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w
obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady podejmowane s¹ uchwa³y, wnioski merytoryczne, postanowienia porz¹dkowe, rezolucje i apele.
2. G³osowanie tajne odbywa siê po przeg³osowaniu wniosku formalnego w tej sprawie, a tak¿e w wypadkach
wskazanych przez ustawy. W g³osowaniu tajnym podejmowane s¹ uchwa³y w sprawach osobowych.
3. Uchwa³y Rady podejmowane s¹ w g³osowaniu tajnym, miêdzy innymi w sprawach powo³ania i odwo³ania Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
Rady.
4. W g³osowaniu imiennym bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady zapadaj¹ uchwa³y w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z powodu nieudzielania
mu przez Radê gminy absolutorium.
Równie¿ w g³osowaniu imiennym wiêkszoœci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu Rady zapadaj¹ uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwo³ania Burmistrza z innej przyczyny, ni¿ nieudzielanie absolutorium.
5. Uchwa³y Rady dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych
zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci, co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 40
1. Zwyk³a wiêkszoœæ g³osów jest to taka liczba g³osów
„za”, która przewy¿sza o jeden g³os liczbê g³osów
„przeciw”.
2. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów oznacza, i¿ wymagana jest liczba g³osów „za” przewy¿szaj¹ca, co najmniej o jeden g³os pozosta³e wa¿nie oddane g³osy.
3. G³os wstrzymuj¹cy siê w g³osowaniu jawnym lub tajnym jest g³osem wa¿nym.
§ 41
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. Wyniki glosowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady. Wyniki te odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Za g³osy oddane uznaje siê te, które oddano „za”,
„przeciwko” i „wstrzymuj¹ce siê”.
4. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartami opieczêtowanymi pieczêci¹ Rady, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano zgodnie z ustalonymi
zasadami i na w³aœciwych kartkach. Przekreœlenie
kartki oznacza, ¿e g³os zosta³ oddany bez dokonania
wyboru. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿
radnych obecnych na sesji.
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5. G³osowanie imienne odbywa siê przez kolejne wywo³ywanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole g³osów „za”, „przeciw” i „wstrzymuj¹cych siê”.
6. G³osowanie przez aklamacjê – jest form¹ poœredni¹
miêdzy g³osowaniem jawnym a g³osowaniem tajnym
– odbywa siê przez niewniesienie sprzeciwu wobec
zg³oszonej kandydatury lub propozycji.
§ 42

§5
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez przewodnicz¹cego komisji zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez radê – planem pracy.
2. O planowym posiedzeniu i proponowanym porz¹dku
obrad, przewodnicz¹cy komisji lub osoba go zastêpuj¹ca informuje w³aœciw¹ komórkê organizacyjn¹
Urzêdu oraz zawiadamia cz³onków komisji i inne osoby zaproszone w terminie 5 dni przed planowanym
posiedzeniem.

1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady przy pomocy Wiceprzewodnicz¹cego.
2. G³osowanie imienne i tajne przeprowadza komisja
skrutacyjna, powo³ana na sesji spoœród radnych. Komisja skrutacyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego i co
najmniej 2 cz³onków.”.

Porz¹dek obrad podlega zatwierdzeniu przez komisjê. Komisja mo¿e w ka¿dym czasie go zmieniæ lub uzupe³niæ.

§ 43

§7

Wymóg uzyskania zwyk³ej albo bezwzglêdnej wiêkszoœci g³osów oznacza, ¿e w razie nieuzyskania przez
projekt uchwa³y (wniosek) odpowiedniej wiêkszoœci
uchwa³a nie zosta³a podjêta.

Komisja rozstrzyga sprawy w formie decyzji, uchwa³,
wniosków, dezyderatów, popartych opiniami w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

Za³¹cznik Nr 4
do STATUTU
Gminy Nowy Staw
REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ w NOWYM STAWIE
§1
Komisja rewizyjna jest organem wewnêtrznym rady,
powo³anym w celu wykonywania w jej imieniu kontroli
dzia³alnoœci burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
§2
Zasady dzia³ania komisji rewizyjnej okreœla ustawa o
samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy regulamin.
§3
1. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych rady.
2. Komisja wybiera spoœród siebie przewodnicz¹cego
w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w
tym trybie nastêpuje odwo³anie.
3. Rada Miejska mo¿e odwo³aæ komisjê rewizyjn¹ na
pisemny wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wybór komisji nastêpuje na tej samej sesji.
4. Zmiany w sk³adzie osobowym komisji mog¹ byæ dokonywane w ka¿dym czasie na wniosek Przewodnicz¹cego komisji.
§4
1. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. W przypadku nieobecnoœci przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej zastêpuje go wyznaczony przez niego cz³onek lub Przewodnicz¹cy Rady.

§6

§8
1. Dezyderaty komisji zawieraj¹ postulaty, wnioski skierowane pod adresem Burmistrza, Skarbnika lub Sekretarza.
2. W³aœciwy adresat jest zobowi¹zany do udzielenia
odpowiedzi w formie pisemnej w ci¹gu 14 dni od dnia
otrzymania.
3. Dezyderat i odpowiedŸ mog¹ byæ przedmiotem dyskusji podczas sesji Rady Miejskiej.
§9
1. Z obrad komisji sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) stwierdzenie prawomocnoœci obrad, nazwiska
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
2) porz¹dek obrad,
3) zwiêz³e przedstawienie przebiegu obrad oraz treœæ
wyst¹pieñ i sk³adanych wniosków, oœwiadczeñ,
4) wyniki g³osowañ i treœæ podjêtych uchwa³, decyzji,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu przez cz³onków komisji.
6) podpis przewodnicz¹cego komisji, osoby przez
niego uprawnionej b¹dŸ Przewodnicz¹cego Rady.
3. Za merytoryczne przygotowanie protoko³u odpowiada przewodnicz¹cy obrad.
4. Protoko³y z posiedzenia komisji udostêpniane s¹ do
wgl¹du oraz przechowywane s¹ w Urzêdzie Miejskim w Nowym Stawie.
§ 10
Do innych zadañ komisji ni¿ wymienionych w § 1 regulaminu nale¿y:
1. opiniowanie wykonania bud¿etu miasta i gminy oraz
wystêpowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopinio-
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waniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
2. inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli, nie naruszaj¹ce uprawnieñ kontrolnych pozosta³ych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 11
Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:
1. legalnoœci,
2. celowoœci,
3. gospodarnoœci,
4. rzetelnoœci,
5. terminowoœci.
§ 12
1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontroluj¹cy wyznaczony uchwa³¹ komisji.
2. Przewodnicz¹cego zespo³u wyznacza komisja.
3. W uchwale okreœla siê podmiot i przedmiot kontroli.
4. Uchwa³a komisji stanowi upowa¿nienie do dzia³ania
w jej imieniu; podlega okazaniu podmiotowi kontrolowanemu przed podjêciem czynnoœci kontrolnych.
§ 13
1. Zespó³ kontrolny ma prawo:
1) wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du w dokumenty zwi¹zane z przeprowadzan¹
kontrol¹,
3) wzywania kierownika jednostki kontrolowanej do
sk³adania ustnych lub pisemnych wyjaœnieñ, wyjaœnienia utrwalone s¹ w protokole,
4) sporz¹dzania odpisów, kopii dokumentów.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówiæ wgl¹du do dokumentów, je¿eli przepisy szczególne tak stanowi¹. O fakcie tym niezw³ocznie
powiadamia swojego zwierzchnika s³u¿bowego.
3. W przypadku odmowy komisja rewizyjna mo¿e wezwaæ kierownika jednostki kontrolowanej do z³o¿enia wyjaœnieñ na jej posiedzeniu lub sesji Rady
Miejskiej.
4. Dzia³alnoœæ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy oraz kompetencji organów sprawuj¹cych
kontrolê s³u¿bow¹.
§ 14
Kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany jest
do:
1) zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu w³aœciwych
warunków lokalowych, technicznych oraz niezbêdnych do pracy dokumentów,
2) pisemnego uzasadnienia braku mo¿liwoœci dostarczenia zespo³owi kontroluj¹cemu niezbêdnych dokumentów.
§ 15
1. Po zakoñczeniu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy:
1) sk³ad zespo³u,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli
oraz podstawy prawnej,

3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
4) nieprawid³owoœci ustalonych przez zespó³ z podaniem dowodów, zw³aszcza dokumentów, wyjaœnieñ, oglêdzin dokonanych w trakcie kontroli,
5) adnotacje o zapoznaniu siê z protoko³em kierownika jednostki kontrolowanej ³¹cznie z jego podpisem,
6) wykaz za³¹czników,
7) podpisy cz³onków zespo³u kontroluj¹cego.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wniesienia do protoko³u uwag w terminie 7 dni od daty jego
sporz¹dzenia i dorêczenia.
3. Orygina³ protoko³u przechowywany jest w dokumentach komisji a odpisy Przewodnicz¹cy komisji przekazuje:
1) Przewodnicz¹cemu Rady,
2) Burmistrzowi,
3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§ 16
1. Komisja w terminie 21 dni od daty zakoñczenia kontroli formu³uje zalecenia i wnioski w sprawach:
1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci,
2) wyci¹gniêcie ewentualnych konsekwencji wobec
osób winnych zaniedbañ, naruszenia prawa,
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych organów kontroli, nadzoru, œcigania.
2. Zalecenia, wnioski, o których mowa w ust. 1, komisja
kieruje do Burmistrza, kierownika jednostki kontrolowanej.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany zawiadomiæ komisjê i Burmistrza o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych w terminie
10 dni od otrzymania zaleceñ oraz wniosków.
4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ, kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany do przedstawienia z uzasadnieniem przyczyny
odmowy.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, komisja rewizyjna mo¿e skierowaæ sprawê do rozstrzygniêcia
przez Radê Miejsk¹.
§ 17
W ramach swoich uprawnieñ kontrolnych, komisja rewizyjna mo¿e korzystaæ z fachowych opinii, analiz, ekspertyz.
§ 18
1. Wyniki swoich dzia³añ komisja rewizyjna przedstawia Radzie w formie sprawozdañ:
1) rocznych,
2) okresowych w przypadku kontroli doraŸnych lub
na zlecenie Rady.
2. Sprawozdanie winno zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem Ÿróde³ i przyczyn nieprawid³owoœci,
2) informacjê z realizacji wniosków pokontrolnych.
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Za³¹cznik Nr 5
do STATUTU
Gminy Nowy Staw

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ryjewo.

WYKAZ

§4

gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych
osób prawnych

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniki Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

1. Jednostki bud¿etowe:
1) Przedszkole w Nowym Stawie
2) Gimnazjum w Nowym Stawie
3) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Nowym Stawie
4) Szko³a Podstawowa w Œwierkach
5) Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym
Stawie
2. Zak³ady bud¿etowe:
1) Administracja Domów Mieszkalnych
3. Gminne osoby prawne – Samorz¹dowe instytucje
kultury
1) Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie
2) Nowostawski Oœrodek Kultury w Nowym Stawie

910
UCHWA£A Nr II/6/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i
warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15), ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 i art. 91 d. pkt. 1) ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania
innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e szczegó³owe
warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, w
brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2007 r. do
dnia 31 grudnia 2007 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Kazimierz Zima
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/6/06
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 6 grudnia 2006 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw.
ROZDZIA£ I – POSTANOWIENIA WSTÊPNE
§1
Ilekroæ w dalszych unormowaniach niniejszego Regulaminu, bez bli¿szego okreœlenia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie siê przez to regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokoœæ i warunki wyp³acania innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw;
2) Karta Nauczyciela – rozumie siê przez to ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn.
zm.);
3) Rozporz¹dzeniu – nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z
póŸn. zm.);
4) szkole – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹, gimnazjum, zespó³ szkó³ dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Ryjewo;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt. 4,
6) nauczycielach – rozumie siê przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracownikach pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach o których mowa w
pkt 4,
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7) roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia
roku nastêpnego,
8) klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê,
9) klasy ³¹czone – nale¿y przez to rozumieæ kszta³cenie
np. klasy I z II w oparciu o programy ujête w wykazie
programów nauczania MEN
10) uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwan¹ dalej „ Kart¹ Nauczyciela”;
12) godzinie doraŸnego zastêpstwa – rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego
nauczyciela.
§2
Regulamin okreœla wysokoœæ i warunki przyznawania
dodatku za wys³ugê lat, funkcyjnego, motywacyjnego i za
warunki pracy, oraz szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraŸnych zastêpstw, wynagrodzenia za pracê w dni
wolne od pracy a tak¿e wysokoœæ i warunki wyp³acania
nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy, z wy³¹czeniem œwiadczeñ z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych okreœlonych w art. 54 Karta Nauczyciela..
ROZDZIA£ II – WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§3
1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
ustala siê, w zale¿noœci od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajêæ
obowi¹zkowych, na poziomie minimalnych stawek
zapisanych w § 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w
sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z póŸn zm).
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegaj¹ zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagaj¹ zmiany
niniejszego regulaminu.
ROZDZIA£ III – DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§4
1. Wysokoœæ dodatku za wys³ugê lat uzale¿niona jest od
okresu zatrudnienia.

2. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w
wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych
poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej
stawki tego dodatku, je¿eli nabycie nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca;
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia tego miesi¹ca.
4. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy oraz inne
udowodnione okresy, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
5. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce
do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla
ka¿dego stosunku pracy, z zastrze¿eniem ust. 6. Do
okresu zatrudnienia uprawniaj¹cego do dodatku za
wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie, w którym nauczyciel jest lub by³ jednoczeœnie
zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia
nie wlicza siê okresów podstawowego zatrudnienia.
6. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczeœnie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie
przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku
za wys³ugê lat w ka¿dej ze szkó³ wlicza siê okresy
zatrudnienia o których mowa w ust. 4.
7. Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku za wys³ugê
lat, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy
wskutek choroby, b¹dŸ koniecznoœci sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
8. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ IV – DODATEK MOTYWACYJNY
§5
1. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny nauczycielom i wicedyrektorom
przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi Wójt Gminy
Ryjewo.
3. Dodatek motywacyjny przydzielany jest na czas nie
krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok.
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4. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego (rozporz¹dzenie MEN z dnia
31 stycznia 2005 r.) nale¿¹:
1) osi¹gniêcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
2) osi¹gniêcia wychowawczo–opiekuñcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych efektami w procesie kszta³cenia i wychowania;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela;
5) szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oœwiatowej.
5. Do szczególnych warunków przyznania dodatku motywacyjnego nale¿¹:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji a tak¿e potwierdzonych
w konkursach, turniejach i zawodach;
2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów a tak¿e aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej
opieki;
3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie zdolnego;
4) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
5) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
6) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y,
7) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y ze szczególnym uwzglêdnieniem
zajêæ opiekuñczo–wychowawczych wynikaj¹cych
z potrzeb i zainteresowañ uczniów.
6. Dodatek motywacyjny jest przyznawany w oparciu
o kwotê przeznaczon¹ w bud¿ecie przez organ prowadz¹cy dan¹ placówkê oœwiatow¹. Kwota ta nie
mo¿e przekroczyæ 4% sumy wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli danej placówki.
7. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego przyznana nauczycielowi, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o
którym mowa w rozporz¹dzeniu.
8. W zale¿noœci od wysokoœci œrodków dyrektor szko³y mo¿e zwiêkszyæ wysokoœæ dodatku motywacyjnego do 20% nauczycielowi, który:

1) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przydatne w
szkole,
2) wzbogaca warsztat pracy poprzez tworzenie np.
projektów edukacyjnych,
3) osi¹ga sukcesy dydaktyczne i wychowawcze na
szczeblu gminy, powiatu, województwa.
9. Dla dyrektorów – Wójt Gminy Ryjewo mo¿e zwiêkszyæ w zale¿noœci od wysokoœci œrodków dodatek
motywacyjny do 50% wynagrodzenia zasadniczego.
10. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest w szczególnoœci:
1) tworzenie jak najlepszych warunków dla dzia³alnoœci dydaktyczno–wychowawczej i opiekuñczej
szko³y,
2) stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego
nauczyciela,
3) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i aktywnoœci uczniów – udzia³ uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, spartakiadach,
4) skuteczna wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym,
instytucjami i organizacjami wspomagaj¹cymi
szko³ê, w celu podniesienia jakoœci i warunków
pracy szko³y,
5) umiejêtne gospodarowanie przydzielonymi œrodkami finansowymi, oraz dba³oœæ o maj¹tek szko³y,
6) prawid³owa organizacja pracy.
11. Nauczycielom przeniesionym do pracy do innych
szkó³ dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Ryjewo, dodatek motywacyjny wyp³acany jest
zgodnie z okresem przyznania tego dodatku.
12. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia oraz za czas absencji chorobowej.
13. W przypadku naruszenia przez nauczyciela lub dyrektora podstawowych obowi¹zków wynikaj¹cych z
Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oœwiaty oraz
statutu szko³y, nauczyciel lub dyrektor mo¿e zostaæ
pozbawiony dodatku motywacyjnego przed up³ywem
terminu, na jaki by³ przyznany.
14. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ V – DODATEK FUNKCYJNY
§6
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko przewidziane w statucie szko³y,
2) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,
b) opiekuna sta¿u,
c) lidera zespo³u przedmiotowego,
d) wychowawcy klasy,
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2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole (placówce) lub powierzono sprawowanie funkcji wymienionych § 6 ust. 1, pkt. 2,
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci okreœlonej w za³¹czniku do regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y, w granicach okreœlonych w za³¹czniku do regulaminu ustala Wójt Gminy, uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi
wielkoœæ szko³y, jej strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê zatrudnionych pracowników, oraz warunki
demograficzne w jakich szko³a funkcjonuje.
4. W przypadkach d³ugotrwa³ej choroby dodatek funkcyjny jest wyp³acany przez okres 1 miesi¹ca. Pracownikom zastêpuj¹cym nauczycieli, którzy sprawuj¹
funkcje (b¹dŸ stanowiska kierownicze), wyp³aca siê
dodatek funkcyjny w tej samej wysokoœci po przepracowaniu w zastêpstwie 1 miesi¹ca.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, a tak¿e w okresach
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ VI – DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§7
1. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
— dodatek w wysokoœci 20% stawki godzinowej
za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê;
2) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych – dodatek w wysokoœci 25%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych
klasach godzinê nauczania.
2. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ wymienionych w § 9 rozporz¹dzenia. Z tytu³u prowadzenia zajêæ w warunkach
uci¹¿liwych przys³uguje dodatek w wysokoœci 20%
stawki godzinowej, za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. Dodatek za uci¹¿liwoœæ pracy w wysokoœci do 20%
wynagrodzenia zasadniczego przyznaje siê nauczycielom przeniesionym s³u¿bowo do innej miejscowoœci zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela.
4. Dodatek za warunki pracy jest wyp³acany z do³u, je¿eli zajêcia s¹ realizowane w ramach godzin ponad
wymiarowych.
5. Dodatek za warunki pracy jest wyp³acany z góry, je¿eli zajêcia s¹ realizowane w ramach obowi¹zkowego
wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych.

ROZDZIA£ VII
– GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORAŸ NYCH ZASTÊPSTW
§8
1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, opiekuñczych lub wychowawczych powy¿ej
obowi¹zuj¹cego tygodniowego pensum.
2. Przez godzinê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê
zlecone nauczycielowi przez dyrektora szko³y godziny wynikaj¹ce z koniecznoœci zastêpstwa nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê dziel¹c
stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
4. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godzinê doraŸnego
zastêpstwa ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
5. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w pkt. 3 i 4, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
6. Wysokoœæ stawki wynagrodzenia zasadniczego okreœla § 3 niniejszego regulaminu.
7. Wynagrodzenie za godziny o których mowa w pkt. 1
i 2, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szko³y nie przys³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje
zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o
organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w œrodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42, ust.
3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 (gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.
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10. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy traktuje siê jak
godziny faktycznie odbyte.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VIII – WYNAGRODZENIE ZA PRACÊ W
DNI WOLNE OD PRACY
§9
Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze,
przys³uguje inny dzieñ wolny od pracy.
Nauczycielom, którzy nie otrzymuj¹ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczone jak za godzinê ponadwymiarow¹.
ROZDZIA£ IX – NAGRODY
§ 10
1. Œrodki finansowe na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokoœci co
najmniej 1% planowanych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym
planie finansowym szko³y, przy czym:
1) 70% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora szko³y,
2) 30% œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
mo¿e nast¹piæ po przepracowaniu przez nauczyciela
w szkole co najmniej 1 roku, i uzale¿nione jest w szczególnoœci od:
1) posiadania wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku
szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej
szeœæ miesiêcy,
3) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze œrodków o których mowa w ust. 1, pkt. 1) – dyrektor szko³y po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i zwi¹zków zawodowych,
2) ze œrodków o których mowa w ust. 1 pkt 2) – Wójt
Gminy Ryjewo.
§ 11
Nagrody, o których mowa w § 10 s¹ przyznawane z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko³y za
zgod¹ Wójta Gminy mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
Wójt Gminy Ryjewo mo¿e przyznaæ nagrody w ka¿dym czasie.

ROZDZIA£ X – DODATEK MIESZKANIOWY
§ 12
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w
wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ, przys³uguje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy, którego wysokoœæ uzale¿niona jest
od stanu rodzinnego nauczyciela:
1) 4% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za prace pracowników, ustalonego co rocznie
na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów w
sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracê
zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem” –
dla 1 osoby,
2) 5% minimalnego wynagrodzenia – dla 2 osób,
3) 6% minimalnego wynagrodzenia – dla 3 osób,
4) 9% minimalnego wynagrodzenia – dla 4 i wiêcej
osób.
2. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 1, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci do lat 18 i
m³odzie¿ ucz¹c¹ siê nie d³u¿ej ni¿ do 25 roku ¿ycia.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym,
przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³acaæ ten dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli
o których mowa w ust. 3, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy szko³ê.
5. Do wniosku o którym mowa w pkt. 4, nauczyciel do³¹cza oœwiadczenie dotycz¹ce jego stanu rodzinnego okreœlonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w
pkt. 2.
O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, nauczyciel powiadamia na piœmie dyrektora, a nauczyciel pe³ni¹cy funkcjê dyrektora powiadamia Wójta
Gminy Ryjewo.
W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby
cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela œwiadczenie podlega zwrotowi.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o
jego przyznanie, a je¿eli jest to pierwszy dzieñ
miesi¹ca od tego dnia,
7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a tak¿e:
1) w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
3) pobierania zasi³ku: chorobowego, macierzyñskiego, opieki nad chorym cz³onkiem rodziny.
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8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest
wyp³acany jest miesiêcznie z do³u.

ROZDZIA£ XI – POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu musz¹ byæ
dokonywane, pod rygorem niewa¿noœci, sposób i trybie
przewidzianym dla uchwalenia tego regulaminu.

Załącznik
do Regulaminu
wynagradzania nauczycieli
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
Stanowisko - Funkcja

Wysokość dodatku funkcyjnego liczona od
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
OD
DO

Szkoły wszystkich typów :
a) dyrektor szkoły liczącej do 8
oddziałów

10 %

30 %

b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do
16 oddziałów

15 %

40 %

c) dyrektor szkoły liczącej 17 i
więcej oddziałów

20 %

50 %

d) wicedyrektor

10 %

30 %

5%

20 %

e) lider zespołu przedmiotowego
f)

opiekun stażu
5%

Wychowawca klasy
Doradca metodyczny lub
nauczyciel konsultant

911
Sprawozdanie
Prezydenta Miasta S³upsk
z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Miasta S³upska za 2006 rok
1. Planowanie i realizacja zamierzeñ w 2006 r.
1.1.Na posiedzeniu Komisji w dniu 23 lutego 2006 r.
przyjêto do realizacji „Plan zamierzeñ Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Miasta S³upska na
2006 r.”.
1.2.Uzgodniono sposoby realizacji zadañ wynikaj¹cych z „Planu zamierzeñ Komisji... na 2006 rok”
w formie:
— posiedzeñ Komisji,
— konsultacji z cz³onkami Komisji
— dzia³alnoœci Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci jako aparatu wykonaw-

50 złotych miesięcznie
300 złotych miesięcznie

czego Komisji i zapewniaj¹cego jej obs³ugê administracyjno–biurow¹.
1.3.Posiedzenia Komisji
Poza zadaniami ustawowymi wynikaj¹cymi z art.
38 lit. a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592; zm. 2002 r. Nr 23 poz. 1806, 2003 r. Nr
162 poz. 1568; 2004 r. Nr 102 poz. 1055,) Komisja
zrealizowa³a wa¿ne dla bezpieczeñstwa miasta
zadania, takie jak:
a) ocena stanu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców S³upska za 2005 r.
b) analiza i ocena realizacji za 2005 r. „Programu
zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego”;
c) ocena wykonania bud¿etu miasta S³upska za
2005 r. (wydatki gminy i miasta na prawach powiatu) w dzia³ach 754 „Bezpieczeñstwo i ochrona przeciwpo¿arowa”;
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d) ocena stanu bezpieczeñstwa obiektów wielkopowierzchniowych w mieœcie S³upsku;
e) udzia³ szkó³ publicznych miasta S³upska w realizacji programów z zakresu bezpieczeñstwa w
2005 roku;
f) analiza stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego;
g) analiza stanu bezpieczeñstwa sanitarnego w
zakresie higieny œrodowiska;
h) ocena skali przygotowañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwa mieszkañców i goœci w sezonie letnim 2006, w porównaniu do lat ubieg³ych i
charakterystyki dodatkowych zagro¿eñ wystêpuj¹cych w tym okresie;
i) ocena zrealizowanych inwestycji drogowych i
przyjêtych rozwi¹zañ komunikacyjnych i ich
wp³yw na stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym;
j) ocena efektywnoœci funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta oraz ustalono dalsze kierunki jego rozwoju;
k) dokonano oceny akcji „Bezpieczne Lato 2006”
na wspólnym posiedzeniu Komisji z Komisj¹
Porz¹dku Publicznego, Przestrzegania Prawa i
Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej;
l) przyjêto zadania finansowe do bud¿etu miasta
S³upska na rok 2007 w dzia³ach 754 „Bezpieczeñstwo i ochrona przeciwpo¿arowa”;
³) podejmowanie inicjatyw zmierzaj¹cych do podwy¿szania poziomu poczucia bezpieczeñstwa
mieszkañców oraz systematycznego normalizowania stanu porz¹dku publicznego na terenie S³upska;
m)bie¿¹ce analizowanie zagro¿eñ oraz oceny podejmowanych dzia³añ w tym zakresie;
n) szczególn¹ trosk¹ Komisji by³y zjawiska, które
mia³y zasadniczy wp³yw na charakter przestêpczoœci w mieœcie tj. rozboje i kradzie¿e, a tak¿e
przestêpczoœci wœród nieletnich i przestêpczoœci narkotykowej.
Komisja zaakceptowa³a propozycje wielkoœci
œrodków w bud¿ecie miasta na 2007 r. przewidzianych na podwy¿szenie poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców:w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym uwzglêdniono, wspó³finansowanie z Komend¹ G³ówn¹ PSP w wysokoœci 900
tys. z³, zakup drabiny wysokoœciowej, wspó³finansowanie zakupu 4 samochodów dla Policji w
wysokoœci 120 tys. z³, dalsza rozbudowa monitoringu wizyjnego i realizacja zadañ Programu
poprawy bezpieczeñstwa mieszkañców S³upska w ogólnej wysokoœci 110 tys. z³, kontynuowanie budowy magazynu przeciwpowodziowego na terenie JRG Nr 2 w S³upsku w kwocie
62,5 tys. z³, zakup dla Komendy Miejskiej Policji systemu pozycjonowania samochodów s³u¿bowych w roku 2008 w wysokoœci 276 tys. z³,
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1.4.Konsultacje z cz³onkami Komisji.
Konsultacje nie wymagaj¹ce zwo³ywania posiedzeñ, wykorzystywane by³y szczególnie intensywnie do podejmowania dzia³añ przez Policjê, Stra¿
Miejsk¹ i inne podmioty wspó³dzia³aj¹ce w celu
usuniêcia nastêpstw nag³ych zdarzeñ powoduj¹cych zagro¿enia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w mieœcie. W 2006 r. konsultacje te by³y
g³ównie nakierowane na wypracowaniu wspólnych
dla wszystkich s³u¿b procedur postêpowania w
przypadku wyst¹pienia wirusa ptasiej grypy H5N1.
Po naradzie roboczej, wydano zarz¹dzenie w sprawie sprz¹tania i zabezpieczenia pad³ych zwierz¹t
z terenu miasta.
1.5.Komisja w 2006 r. poprzez dzia³alnoœæ Wydzia³u
Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoœci mia³a zapewnion¹ w³aœciw¹ obs³ugê biurow¹ i administracyjn¹. Zawiadomienia o posiedzeniach oraz
materia³y do konsultacji i inne dokumenty by³y przekazywane cz³onkom Komisji z odpowiednim wyprzedzeniem. Inne zalecenia Przewodnicz¹cego
Komisji by³y realizowane na bie¿¹co.
2. Sprawy organizacyjne
2.1.Sk³ad Komisji w roku 2006 r.:
Przewodnicz¹cy Maciej Kobyliñski – Prezydent
Miasta S³upska
Cz³onkowie:
Wojciech Koz³owski – wyznaczony przez Prezydenta,
Leszek Szweda – wyznaczony przez Prezydenta,
Tadeusz Gackowski – wyznaczony przez Prezydenta,
Zygmunt Ciupek – wyznaczony przez Prezydenta,
Leszek Solecki – wyznaczony przez Prezydenta,
Maria Paw³yna – Prokurator Rejonowy,
Adam Biechoñski – Komendant Miejski PSP uby³
na emeryturê z dniem 30.04.2006 r., na jego miejsce powo³any nastêpnie Andrzej Gomulski,
Waldemar Fuchs – Komendant Miejski Policji uby³
na emeryturê z dniem 15 maja 2006 r. na jego powo³any nastêpnie Krzysztof Zg³obicki,
Mariusz Mocek – Zastêpca Komendanta Miejskiego Policji,
Leon Szymañski – Radny Rady Miejskiej uby³ z
powodu wygaœniêcia mandatu radnego. W jego
miejsce Rada Miejska delegowa³a Radnego Zdzis³awa So³owina /Uchwa³a Nr V/19/06 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 20 grudnia 2006 r./,
Zbigniew Wiczkowski – Radny Rady Miejskiej uby³
z powodu wygaœniêcia mandatu radnego. W jego
miejsce Rada Miejska delegowa³a Radnego Jerzego Tomasza Rosiñskiego.
2.2.Obs³ugê administracyjno–biurow¹ Komisji zapewnia Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego i Ochrony
Ludnoœci.
2.3.Cz³onkowie Komisji posiadaj¹ poœwiadczenie bezpieczeñstwa upowa¿niaj¹ce do dostêpu do infor-
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macji niejawnych, co umo¿liwia w razie koniecznoœci wykonywanie zadañ przez Komisjê zgodnie z
wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Wnioski
3.1.Pozytywne efekty poprawy poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców i goœci miasta S³upska uzyskano poprzez kontynuowanie dzia³añ podjêtych w
latach poprzednich a mianowicie:
a) zachowanie stanu etatowego Komendy Miejskiej Policji w S³upsku;
b) wzmocnienie policyjnego pionu prewencji o:
— patrole mieszane /policja, stra¿ miejska,
¿andarmeria wojskowa/,
— obsada sezonowych komisariatów policji
/w sezonie letnim/ funkcjonariuszami z Oddzia³u Prewencji KWP, a nie z Komendy
Miejskiej Policji w S³upsku,
— policyjne patrole powietrzne œmig³owcem
„Sokó³”;
c) uruchomienie bezp³atnej policyjnej infolinii nr 0
800 310 091 „Pomó¿my Sobie”;
d) kontynuowanie s³u¿b patrolowych na terenie
miasta s³uchaczami Szko³y Policji;
e) udzia³ Stra¿y Miejskiej w wykrywaniu i likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów;
f) obs³uga monitoringu wizyjnego przez Stra¿ Miejsk¹, w tym wykrywanie i rejestrowanie wykroczeñ, zatrudnienie etatowej obs³ugi monitoringu
/utworzenie sekcji w Stra¿y Miejskiej/;
g) udzia³ Stra¿y Miejskiej w ochronie wód rzeki
S³upi przed k³usownikami we wspó³dzia³aniu ze
Stra¿¹ Ryback¹ i Policj¹;
h) wspó³dzia³anie z Sekcj¹ Ruchu Drogowego Policji w przedsiêwziêciach powoduj¹cych poprawê bezpieczeñstwa na drogach miasta w tym
kontrole przy u¿yciu fotoradaru;
i) uruchomienie kolejnego kana³u ³¹cznoœci pomiêdzy urzêdami w³¹czonymi w projekt
E–S³upsk, a Komend¹ i Komisariatami Policji
na terenie miasta.
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Powy¿sze dzia³ania spowodowa³y, ¿e od 2002 r.
nastêpuje ograniczenie przestêpczoœci kryminalnej i tak: 2002/2001 o 13,77%, 2003/2002 o 4,76%,
2004/2003 o 19,00%, 2005/2004 o 1,4%,
2006/2005 o 7,05%. Spoœród najbardziej uci¹¿liwych przestêpstw kryminalnych zdo³ano w 2006
r. w stosunku do 2005 r. ograniczyæ iloœæ takich
czynów jak rozboje i wymuszenia rozbójnicze o
36,1%, kradzie¿ mienia o 17,9%, w tym kradzie¿
samochodów o 20,0%, kradzie¿ z w³amaniem o
26,0%.
Marsza³ek Województwa Pomorskiego za powy¿sze osi¹gniêcia wyró¿ni³ inspektora Krzysztofa
Zg³obickiego Komendanta Miejskiego Policji w
S³upsku, statuetk¹ Gryfa Pomorskiego przyznawan¹ za szczególne zas³ugi w dziedzinie bezpieczeñstwa. W roku 2006 by³o to jedyne wyró¿nienie
Komendanta Policji na terenie Województwa Pomorskiego.
3.2.Uzyskanie pozytywnych efektów podczas realizacji „Programu zapobiegania przestêpczoœci oraz
ochrony bezpieczeñstwa publicznego dla miasta
S³upska” w obszarze szeroko pojêtego bezpieczeñstwa potwierdzaj¹ w³aœciwy wybór kierunków
dzia³añ podejmowanych przez Komisjê powoduj¹cych w ci¹gu ostatnich kilku lat znacz¹c¹ poprawê stanu porz¹dku publicznego. Dzia³ania te
nakierowane g³ównie na zapobieganie przestêpczoœci powoduj¹ ich systematyczny spadek przy
jednoczesnym wzroœcie poczucia bezpieczeñstwa
mieszkañców i goœci miasta.
3.3.Swoj¹ dzia³alnoœci¹, a tak¿e znacznym wp³ywem
na planowanie i realizacjê przedsiêwziêæ o fundamentalnym znaczeniu dla poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców oraz stanu porz¹dku
publicznego na terenie miasta S³upska, Komisja
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w roku 2006 wype³ni³a swoj¹ ustawow¹ rolê.
Prezydent
Miasta S³upska
Maciej Kobyliñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 61

— 4406 —

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 190, tel. 0-58 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzurz@gdansk.uw.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl
Sk³ad i druk:
Oœrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych, Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
T³oczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; sk³ad i druk wykona³ Oœrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych, Gdañsk
Egzemplarze bie¿¹ce oraz archiwalne mo¿na nabywaæ:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 22
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 195
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 7.45–15.30
œroda w godz. 11.00–15.30

ISSN 1508–4779

Cena 12,24 z³

