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1791
UCHWA£A Nr XXVI/123/2005 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owych warunków obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz
wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
nauczycieli w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Grzegorzew w roku 2005
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) art. 30 ust 6 i art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pón. zm.) Rada Gminy w
Grzegorzewie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek i
szczegó³owych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ
i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹-

cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Gminê Grzegorzew w roku 2005 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Pyka

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVI/123/2005
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 24 lutego 2005 r.

REGULAMIN
okrelaj¹cy wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw oraz wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
nauczycieli w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Grzegorzew w roku 2005.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
tabelê zaszeregowania dla nauczycieli okrela rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokoci 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. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe
warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wys³ugê lat,

3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
6) wynagrodzenia za zajêcia dodatkowe,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
II. DODATEK MOTYWACYJNY
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§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
4) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê
i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
5) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
6) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
7) prawid³owe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
8) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
9) przestrzeganie dyscypliny pracy,
10) prowadzenie zajêæ w zwiêkszonych liczebnie oddzia³ach,
11) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
c) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ decyduj¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoci racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szko³y (placówki):
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu
o posiadane rodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego,
c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele
szko³y.
2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu
promowanie szko³y,
g) dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez
rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,
h) obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³
w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy wspó³pracy z instytucjami spo³eczno-kulturalnymi,
i)

konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Szko³y i Samorz¹dem Uczniowskim.

§4. Ustala siê rodki finansowe, z przeznaczeniem na
dodatek motywacyjny dla nauczycieli  w wysokoci 3%
wynagrodzeñ zasadniczych.
§5. 1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
przyznaje dyrektor szko³y w oparciu o opracowane kryteria w
wysokoci od 1% do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela mo¿e byæ przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesiêcy.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³ przyznaje
Wójt.
§6. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.
2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania
nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego,
§7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§8. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
w wysokoci 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 przekraczaæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we
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3) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.
7. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w pe³nej wysokoci w okresie przebywania nauczyciela na
urlopie dla poratowania zdrowia.

do nabycia prawa do
lat zalicza siê okresy
ni¿szym ni¿ po³owa
pracy).

8. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednoczenie 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.

IV. DODATKI FUNKCYJNE
§9. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkó³ (placówek)
przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozosta³ych osób
zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny
przyznaje dyrektor szko³y (placówki).

5. 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.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y przyznaje siê
za: warunki organizacyjne, m.in.:
a) liczbê oddzia³ów,

6. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

b) liczbê zastêpców,

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

c) zmianowoæ.
§10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora szko³y (placówki), albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szko³y (placówki) przys³uguje
dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿ej podanej
tabeli:

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora
szko³y (placówki) lub powierzono te obowi¹zki
w zastêpstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie
z pierwszym dniem miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia tych
obowi¹zków.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y (placówki) przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
§11. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci
67,00 z³otych,
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2) powierzenia wychowawstwa
48,00 z³otych,

klasy,
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wysokoci

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela  konsultanta, w wysokoci 210,00 z³otych.
§12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §11 ust. powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie
wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz
w §11 ust. 1, nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecnoci 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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych
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powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §10 ust 1-3, nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym mowa
w §11 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
V. DODATKI ZA WARUNKI PRACY
§13. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguj¹
nauczycielom za prowadzenie:
1) zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ umys³owo - w wysokoci 5% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
2) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach - w
wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
3) zajêæ indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w wysokoci 30% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
4) zajêæ nauczania indywidualnego normalnym tokiem
nauki dla dziecka w domu - w wysokoci 10% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
2. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê za ka¿d¹
efektywnie
przepracowan¹
w
takich
warunkach
godzinê zajêæ.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§14. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa
oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16  z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 1/2 godziny pomija siê,
a co najmniej 1/2 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§15. 1. 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 rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony 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 nieobecnoci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje natomiast w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich
zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy
w szczególnoci z powodu:
1) zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
3) zawieszeniem zajêæ z powodu rekolekcji.
4. Za ka¿d¹ godzinê w porze nocnej nauczycielowi
przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie w wysokoci 15%
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane i wyp³aca siê z do³u.
VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJÊCIA DODATKOWE
§16. Nauczycielowi przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie za ocenê i poprawê prac uczniowskich z jêzyka polskiego
pocz¹wszy od czwartej klasy szko³y podstawowej i gimnazjum, w wysokoci 32,00 i wyp³acane jest proporcjonalnie do
liczby realizowanych godzin.
§17. Wynagrodzenie za zajêcia dodatkowe, o których
mowa w §16, przewidziane nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze, oraz nauczycielom korzystaj¹cym ze
zni¿ki godzin i doradcom metodycznym wyp³aca siê w takim
stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin
jêzyka polskiego pozostaje do pe³nego wymiaru godzin nauczyciela danej szko³y.
§18. 1. Nauczycielowi, za dzia³alnoæ w ramach obowi¹zków wynikaj¹cych z funkcjonowania s³u¿b BHP w szkole
(placówce) i szkoleñ w zakresie BHP przys³uguje dodatek do
wynagrodzenia w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli.
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2. Dodatek do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
wyp³aca siê z do³u.
VIII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§19. 1. Nauczyciele mog¹ otrzymywaæ nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W bud¿ecie organu prowadz¹cego - tworzy siê
specjalny fundusz nagród w wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organu prowadz¹cego
i dyrektorów szko³y, z czego:
1) 70% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektorów - przyznawanych przez dyrektorów szkó³ (placówek),
2) 30% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego - przyznawanych przez Wójta Gminy.
§20. 1. Nagrody, o których mowa w §19, s¹ przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana
w innym terminie.



 




4) nazwê szko³y,
5) zajmowane stanowisko,
6) otrzymane dotychczas nagrody,
7) uzasadnienie, w którym nale¿y zamieciæ informacje
o dorobku zawodowym i osi¹gniêciach w ostatnich
latach.
§22. 1. W odniesieniu do nauczycieli nagroda mo¿e byæ
przyznana je¿eli nauczyciel spe³nia odpowiednio co
najmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
a) uzyskuje dobre wyniki w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
b) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach II
stopnia lub III stopnia, olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w
konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach,
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi
trudnoci w nauce,

2. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana jest
w formie pieniê¿nej.

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe,

3. Nagroda mo¿e byæ wyp³acona nie wczeniej ni¿ po
przepracowaniu w szkole jednego roku.

e) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie
lub szkole, w szczególnoci przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,

§21. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystêpuj¹:
1) dla dyrektora szko³y :
- rada szko³y lub rada pedagogiczna szko³y,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,

- Kurator owiaty lub reprezentuj¹cy go wizytator bezporednio nadzoruj¹cy szko³ê,

g) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

- zak³adowa lub miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa zrzeszaj¹ca nauczycieli,
2) dla nauczyciela:
- dyrektor szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela.
2. Wniosek o nagrodê powinien byæ pozytywnie zaopiniowany przez Radê Pedagogiczn¹ i Zak³adow¹ Organizacjê
Zwi¹zkow¹ oraz podpisany przez dyrektora szko³y.
3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawieraæ nastêpuj¹ce dane kandydata do nagrody:
1) imiê i nazwisko,
2) informacjê o wykszta³ceniu, stopniu awansu zawodowego,
3) sta¿ pracy pedagogicznej,

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 dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród
dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
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,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1791

— 6368 —

d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z
rodzicami,
3) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
2. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagroda organu
prowadz¹cego mo¿e byæ przyznana w szczególnoci za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,
2) podejmowanie dzia³añ pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów
ze szko³¹,
3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,
4) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,
5) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez gminnych,
6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) dba³oæ o stan techniczny, estetykê szko³y i jej wyposa¿enia,
8) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
9) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi
i zagranicznymi.
§23. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza siê w jego teczce akt
osobowych.
§24. 1. Niezale¿nie od nagrody organu prowadz¹cego,
nauczyciel mo¿e otrzymaæ w danym roku nagrody: ministra
w³aciwego do spraw owiaty i wychowania, kuratora owiaty lub dyrektora szko³y.
2. Nagroda dyrektora szko³y nie mo¿e byæ wy¿sza od
nagrody organu prowadz¹cego.
3. Wysokoæ nagrody dyrektora wynosi do 75% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
4. Wysokoæ nagrody organu prowadz¹cego wynosi do
120% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty.
DODATKI SOCJALNE
§25. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin oraz posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmo-

wania stanowiska nauczyciela, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ dodatku jest uzale¿niona od stanu rodzinnego nauczyciela i stanowi:
1) 6% minimalnego wynagrodzenia

- dla jednej osoby,

2) 8% minimalnego wynagrodzenia

- dla dwóch osób,

3) 10% minimalnego wynagrodzenia

- dla trzech osób,

4) 12% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech i wiêcej
osób.
3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
4. Do osób o których mowa w ust 2 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszka³ych ma³¿onka i dzieci a
tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek
w wysokoci okrelonej w ust. 2, ma³¿onkowie wspólnie
wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek,
a je¿eli z³o¿enie wniosku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
dodatek przys³uguje za dany miesi¹c.
8. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a
tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego,
4) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.
9. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
10. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.
X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§26. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w
wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który
przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.
§27. 1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy a tak¿e za
inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.
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2. Stawkê za 1 dzieñ nie wykonywania pracy z przyczyn
okrelonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki
wynagrodzenia wyp³acone z góry przez 30.

2. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adowymi
organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych: Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.

3. Wysokoæ utraconego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni nie
wykonywania pracy przez stawkê okrelon¹ w ust. 2.

3. Zmiany do regulaminu wprowadza siê w trybie okrelonym do jego uchwalenia.

§28. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy  Karta Nauczyciela oraz przepisy ustaw i aktów wykonawczych.

4. Regulamin zostaje zawarty na czas okrelony do dnia
31 grudnia 2005 r.

1792
UCHWA£A Nr XXVIII/156/2005 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6b, art. 49 ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (Dz.U. 2003 r. Nr
118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055) oraz
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wysokoci 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.) Rada Miejska
w Golinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyj¹æ regulamin wynagrodzenia nauczycieli Gminy
Golina w zakresie sk³adników wynagrodzenia ustalanych przez
organ prowadz¹cy oraz regulamin przyznawania nagród nauczycielom.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/149/00 Rady Miejskiej
w Golinie z dnia 29.09.2000 r. w sprawie zasad wynagrodzenia
nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§3. Regulamin wynagrodzenia nauczycieli stanowi
za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.
§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Goliny.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.01.2005 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Miros³aw Durczyñski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVIII/156/2005
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 28 lutego 2005 r.

REGULAMIN WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI
Okrelaj¹cy wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzeñ za godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ
i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Urz¹d Miejski w Golinie w roku 2005.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. 1. Do obliczania redniej wynagrodzeñ nauczycieli,
uwzglêdniaj¹c przewidywan¹ strukturê zatrudnienia w roku
2005 przyjmuje siê osoby zatrudnione w pe³nym i niepe³nym
wymiarze godzin.
2. Liczba osób przyjêtych do obliczeñ jest sum¹ liczby
osób zatrudnionych na pe³ny etat i etatów przeliczeniowych
wynikaj¹cych z zatrudnienia osób w niepe³nym wymiarze
zajêæ.
§2. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
tabele zaszeregowania dla nauczycieli okrela rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczegó³owych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm.).
2. W 2005 roku nie przewiduje siê rodków na podwy¿szenie minimalnych stawek wynagrodzenia okrelonych
w rozporz¹dzeniu Ministra Owiaty i Wychowania.
§3. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe
warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wys³ugê lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzeñ za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa,
6) wynagrodzenia za zajêcia dodatkowe,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
DODATEK MOTYWACYJNY
§4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

1) Uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno  wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) Umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
3) Pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
4) Posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) Systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
6) Podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych.
7) Wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
8) Dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ
szkolnych,
9) Prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
10) Rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
11) Przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w pracach Komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów
szkó³ decyduj¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoci racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szko³y (placówki):
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a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu
o posiadane rodki finansowe,

kryteria w wysokoci do 30% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela po zaopiniowaniu zwi¹zków zawodowych.

b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego,

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli mo¿e byæ przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesiêcy.

c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystywania na cele szko³y,

3. Dodatek motywacyjny dla Dyrektorów Szkó³ (placówek) przyznaje Burmistrz dwa razy w roku szkolnym
w wysokoci do 20% wynagrodzenia zasadniczego Dyrektora
po zaopiniowaniu przez zwi¹zki zawodowe.

d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymywanie
powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno  wychowawczych.
2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) wspó³praca z placówkami doskonalenia zawodowego,
e) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu promowanie
szko³y (placówki).
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y (placówki):
a) osi¹gniêcia uczniów, szko³y i naukowe, sportowe, artystyczne, w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkó³, poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,
c) dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi
samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,
e) obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³
w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy wspó³pracy z instytucjami spo³eczno  kulturalnymi,
f) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Szko³y i Samorz¹dem Uczniowskim,
g) dba³oæ o w³aciw¹ kulturê stosunków miêdzyludzkich
w szkole i w³aciw¹ wspó³pracê ze zwi¹zkami zawodowymi.
§5. Ustala siê rodki finansowe z przeznaczeniem na
dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokoci 4%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
z wykszta³ceniem wy¿szym pedagogicznym na jeden pe³ny
etat nauczyciela, a dla Dyrektorów szkó³ (placówek) do 20%
wynagrodzenia zasadniczego Dyrektorów. Wyp³acany
w ramach posiadanych rodków.
§6. 1. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
przyznaje Dyrektor Szko³y (placówki) w oparciu o opracowane

§7. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, za
na stanowisku Dyrektora okres ten mo¿na skróciæ do pó³ roku.
2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas niezrealizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania
nauczyciela na:
- urlopie zdrowotnym.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie przebywania na:
- urlopie zdrowotnym.
§8. 1. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje Dyrektor Szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z Dyrektorem Szko³y, w której nauczyciel
uzupe³nia etat, po zaopiniowaniu przez zwi¹zki zawodowe.
2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty
Nauczyciela otrzymuje dodatek motywacyjny ustalony przez
Dyrektora szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po
zasiêgniêciu opinii Dyrektora szko³y poprzedniej i po zaopiniowaniu zwi¹zków zawodowych.
§9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK ZA WYS£UG LAT
§10. 1. Wysokoæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹ przepisy art.
33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
ze zmianami) oraz rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. o którym mowa w §2 ust. 1
Regulaminu.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do 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 wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
w pe³nej wysokoci tak¿e w okresie przebywania nauczyciela
na urlopie dla poratowania zdrowia.
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DODATEK FUNKCYJNY
§11. 1. Dodatek funkcyjny dla Dyrektorów Szkó³ przyznaje Burmistrz, a dla Wicedyrektorów i pozosta³ych osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje Dyrektor Szko³y (placówki) po zaopiniowaniu przez
zwi¹zki zawodowe.
2. Dodatek funkcyjny dla Dyrektora przyznaje siê za:
1) warunki organizacyjne, miêdzy innymi:

c) umiejêtne pozyskiwanie rodków w ramach dzia³alnoci gospodarczej szko³y (placówki),
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protoko³y egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z przepisami,
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szko³y (placówki).
3) Wyniki w nauczaniu i wychowaniu, miêdzy innymi:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,

a) liczbê oddzia³ów,

b) wyniki egzaminów,

b) liczbê zastêpców,

c) osi¹gniêcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

c) zmianowoæ.
2) efektywne funkcjonowanie szko³y, miêdzy innymi:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie rodkami finansowymi,

§12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
Dyrektora Szko³y (placówki) lub inne stanowisko kierownicze
przys³uguje dodatek funkcyjny wg poni¿szej tabeli:

b) prawid³owo prowadzon¹ politykê kadrow¹,

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków Dyrektora Szko³y (placówki) lub powierzono te obowi¹zki
w zastêpstwie po jednym miesi¹cu pe³nienia zastêpstwa.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla Dyrektora
Szko³y (placówki) przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po jednym
miesi¹cu zastêpstwa.
§13. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u w wysokoci 3%
redniego nauczyciela sta¿ysty co stanowi 82% kwoty
bazowej ustalanej corocznie w ustawie bud¿etowej dla
pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej, za ka¿dego
nauczyciela powierzonego opiece.
2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokoci 4%, liczonego jak w §13 pkt 1 podpunkt 1.

:





  












§14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §12 ust. 1 i 2 oraz w §13 ust. 1 powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca, od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz
w §12 ust. 3 nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecnoci 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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji
z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.
3. Otrzymanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §12 ust. 1  3 nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym
mowa w §13 ust. 1.
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4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK ZA TRUDNE WARUNKI PRACY
§15. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje
nauczycielom za prowadzenie:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego  w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego,
2) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany.
3. Dodatek za trudne warunki pracy okrelony w ust. 1 pkt
1 wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje
w takich warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go
wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w proporcjonalnej czêci,
je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
4. Prawo do dodatku z tytu³u zajêæ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 nie wy³¹cza prawa do dodatku z tytu³u
prowadzenia zajêæ wymienionych w ust. 1 pkt 2.
5. Decyzje o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli podejmuje Dyrektor Szko³y (placówki), a dla Dyrektora organ prowadz¹cy, po zaopiniowaniu przez zwi¹zki
zawodowe.
6. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW.
§16. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c
przyznan¹ nauczycielowi stawkê uposa¿enia zasadniczego
(³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa odbywa
siê w warunkach trudnych), przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, ustalonego
dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zuj¹cego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ 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.
§17. 1. Wynagrodzenia 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 rodku tygodnia oraz za
dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawê
ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy obowi¹zuj¹cy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci 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.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane i wyp³aca siê z do³u.
4. Godziny ponadwymiarowe przys³uguj¹ w sytuacjach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawców, a w szczególnoci:
- zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
- wyjazdem ucznia na wycieczki lub imprezy,
- rekolekcje,
traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
WYNAGRODZENIE ZA ZAJÊCIA DODATKOWE
§18. 1. Nauczycielowi, który sprawowa³ opiekê nad dzieæmi wyje¿d¿aj¹cymi do innych miejscowoci w ramach Zielonych szkó³ i wycieczek szkolnych trwaj¹cych 3 dni
i d³u¿ej przys³uguje odrêbne wynagrodzenie jak za 10
godzin ponadwymiarowych, natomiast za jednodniow¹ wycieczkê i zawody sportowe organizowane przez szko³ê przys³uguje wynagrodzenie jak za 4 godziny ponadwymiarowe.
2. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, który w dniu
wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie otrzymuje za ten dzieñ innego
wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywne
przepracowane godziny ponadwymiarowo.
§19. Nauczycielowi wykonuj¹cymi obowi¹zki Inspektora
BHP i Szkoleñ w tym zakresie przys³uguje dodatek do wynagrodzenia w wysokoci 10% uposa¿enia zasadniczego.
§20. 1. Nauczyciele otrzymuj¹ nagrody ze specjalnego
funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W bud¿ecie organu prowadz¹cego tworzy siê
specjalny fundusz nagród w wysokoci 1% planowanych
rocznych wynagrodzeñ osobowych z przeznaczeniem na wyp³aty nagród organu prowadz¹cego i Dyrektorów Szkó³ (placówek), z czego:
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1) 70% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
Dyrektorów,
2) 30% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.
3. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli
stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§21. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ,
z wyj¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w
szkole, który przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na
wymiar zajêæ.
2. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie ustalone na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2001 r.

w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wynagrodzenia
oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737).
§22. 1. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za
czas nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, a tak¿e za
inne okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.
2. Stawkê za 1 dzieñ nie wykonania pracy z przyczyn
okrelonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki
wynagrodzenia wyp³acane z góry przez 30.
3. Wysokoæ utraconego wynagrodzenia za okresy,
o których mowa w ust. 1 oblicza siê mno¿¹c liczbê dni
niewykonywania pracy przez stawkê okrelon¹ w ust. 2.
§23. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych:
1) Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego - oddzia³ w Golinie,
2) NSZZ Solidarnoæ w Koninie.

Za³¹cznik nr 1
do Regulaminu wynagradzania nauczycieli

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
§1. 1. Regulamin okrela kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego
w bud¿ecie Gminy Golina dla nauczycieli szkó³ i palcówek
owiatowych prowadzonych przez gminê.
2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokoci
1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.
3. Nagrody dla pracowników owiaty przyznaje Burmistrz,
a dla nauczycieli Dyrektorzy Szkó³ w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi.
§2. 1. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o szkole, rozumieæ
przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone
przez gminê.
2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o nauczycielach rozumieæ nale¿y przez to nauczycieli szko³y i placówek owiatowych.
3. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o Dyrektorach Szko³y,
rozumieæ przez to nale¿y Dyrektorów bêd¹cych nauczycielami.
§3. 1. Nagrody dla nauczycieli i Dyrektorów Szkó³ s¹
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mog¹ byæ przyznawane w innym terminie, zwi¹zanym z zakoñczeniem roku
szkolnego albo dniem patrona szko³y.
§4. 1. Burmistrz ustala corocznie wysokoæ kwoty nagród
gminy.

2. Nagroda Dyrektora Szko³y (placówki) nie mo¿e przekroczyæ 75% wysokoci nagrody przyznanej przez Burmistrza
Goliny.
§5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana jest
w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda Dyrektora i Burmistrza mo¿e byæ przyznana
nie wczeniej ni¿ po przepracowaniu w danej szkole jednego
roku.
3. Nagroda mo¿e byæ przyznana pracownikom owiaty z
inicjatywy Burmistrza po zasiêgniêciu opinii Dyrektora Szko³y
(placówki) i zwi¹zków zawodowych.
§6. Nagrody mog¹ byæ przyznane Dyrektorom Szkó³
i nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno  wychowawczej lub opiekuñczo  wychowawczej oraz
za realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.
§7. 1. W odniesieniu do Dyrektorów Szkó³ nagrody Gminy mog¹ byæ przyznawane zw³aszcza za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczba uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,
2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ, pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze
szko³¹,
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3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,
4) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,
5) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez gminnych,
6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,
7) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci szkolnych,
8) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
9) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi i zagranicznymi,
10) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
11) w³aciwa kultura bycia i umiejêtne kszta³towanie stosunków miêdzyludzkich w szkole (placówce).
2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Gminy mog¹
byæ przyznawane w szczególnoci za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym
i ponadszkolnym,
3) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
4) wspó³organizowanie i uczestnictwo w dzia³aniach
zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne
i sportowe czy zajêcia pokazowe,
5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,
6) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹, wyra¿aj¹c¹ siê w
organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z
ciekawymi ludmi,
7) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
8) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno  owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi
podmiotami mog¹cymi zapewniæ wsparcie dla dzia³añ
szko³y,
9) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,
10) uzyskanie bez opóniania wy¿szego stopnia awansu zawodowego,
11) posiadanie aktualnej, co najmniej dobrej oceny pracy.

3. Nagroda przyznawana jest Dyrektorowi szko³y i nauczycielowi, jeli spe³niaj¹, co najmniej piêæ kryteriów
wymienionych odpowiednio w ust. 1 i 2.
§8. 1. Z wnioskiem o nagrodê Burmistrza dla nauczyciela
mog¹ wystêpowaæ:
1) Dyrektor Szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela, po
uzyskaniu pozytywnej dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej szko³y i zwi¹zków zawodowych,
2) Wizytator Kuratorium Owiaty bezporednio nadzoruj¹cy
szko³ê,
3) Organizacje zwi¹zkowe.
2. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 sk³ada siê
w sekretariacie Gminy w terminie nie póniejszym ni¿ 3
tygodnie poprzedzaj¹ce dzieñ przyznawania nagród. Wzór
wniosku okrela za³¹cznik nr 2. Wnioski opiniuje komisja ds.
nagród powo³ana przez Burmistrza po zaopiniowaniu przez
zwi¹zki zawodowe.
3. Decyzje o przyznaniu nagrody Burmistrz podejmuje
samodzielnie bior¹c pod uwagê opiniê komisji.
4. Osoby, którym przyznano nagrodê s¹ powiadamiane o
tym na pimie. Kopie pisma wraz z uzasadnieniem nagrody
umieszcza siê w aktach osobowych laureata.
5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
§9. Nagrody Dyrektora Szko³y przyznawane s¹:
1. W zakresie pracy dydaktyczno  wychowawczej za:
1) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wy¿szym,
3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, zawodach i przegl¹dach,
4) udokumentowane osi¹gniêcia pracy z uczniami zdolnymi i maj¹cymi trudnoci w nauce,
5) wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) wydawanie w³asnych programów autorskich,
7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie
nauczania uczniów,
8) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów,
takich jak np.: integracja klasy czy aktywnoæ spo³eczna uczniów,
9) prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ raz zajêæ
pozalekcyjnych.
2. W zakresie pracy opiekuñczo  wychowawczej za:
1) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym
z rodzin ubogich lub patologicznych b¹d znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej,
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2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej
wród uczniów, organizowanie wspó³pracy z placówkami
kulturalno  owiatowymi, pracodawcami, policj¹
i innymi podmiotami wspieraj¹cymi dzia³ania szko³y,
3) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy i szko³y
oraz rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami.
3. W pozosta³ym zakresie:
1) usprawnienie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³ w
ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
i spo³ecznej m³odych nauczycieli,
3) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie
lekcji otwartych,
4) pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,
5) czynny wspó³udzia³ w przygotowaniu planu pracy szko³y
oraz innych dokumentów wa¿nych dla funkcjonowania
szko³y,
6) wzorow¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu pracy
szko³y.

Poz. 1792

4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody Dyrektora Szko³y jest posiadanie przynajmniej dobrej
oceny pracy.
§10. 1. Wnioski (wzór wniosku za³¹cznik nr 3) o nagrodê
Dyrektora szko³y mog¹ sk³adaæ:
1) rada szko³y,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) zak³adowa (miêdzyzak³adowa) organizacja zwi¹zkowa.
2. Dyrektor Szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi
z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i ogniwa zwi¹zkowego.
3. Nauczyciel otrzymuj¹cy nagrodê zostaje o tym
zawiadomiony na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem
umieszcza siê w aktach osobowych nauczyciela.
4. Wnioski rozpatrywane negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia. Wnioski opiniuje komisja ds. nagród powo³ana
przez Dyrektora Szko³y (placówki) i zwi¹zków zawodowych.
5. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje samodzielnie Dyrektor bior¹c pod uwagê opiniê komisji.
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1793
UCHWA£A Nr XXIV/180/2005 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkó³
i przedszkoli, dla których organem prowadz¹cym jest gmina Rydzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Dz.U.
Nr 1118 poz. 1112 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
Rydzyny uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

i za warunki pracy oraz inne sk³adniki wynagrodzenia
w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIV/180/2005
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 lutego 2005 r.

REGULAMIN
okrelaj¹cy wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywacyjnego, za wys³ugê
lat, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw, a tak¿e nagród ze specjalnego funduszu nagród.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. 1. Regulamin stosuje siê do nauczycieli zatrudnionych w szko³ach podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu
prowadzonym przez Gminê Rydzyna.
2. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wys³ugê lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okrelenia
jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie siê przez to regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego za wys³ugê lat, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw, a tak¿e
nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2) Karcie nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, z póniejszymi zmianami),
3) Rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r., w sprawie wysokoci 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),
4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkola - rozumie siê
przez to Gminê Rydzyna,
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5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³y podstawowe,
gimnazjum i przedszkole dla których organem prowadz¹cym jest Gmina,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dyrektora
lub wicedyrektora jednostki o której mowa w §l ust. 1,
7) nauczycielu bez bli¿szego okrelenia - rozumie siê przez to
nauczycieli jednostek o których mowa w §l ust. 1,
8) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
9) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³,
10) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa §2 rozporz¹dzenia.

12) przestrzeganie dyscypliny pracy,
13) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych
w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form
aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

§3. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz
tabelê zaszeregowania dla nauczycieli okrela rozporz¹dzenie.

2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz
kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstaw¹ ustalenia
dodatku motywacyjnego jest równie¿ stopieñ realizacji takich
zadañ jak:

II. DODATEK MOTYWACYJNY

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokszta³cania nauczycieli na terenie objêtym doradztwem,

§4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespo³owych
przy warsztacie pracy,

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach
dydaktyczno - wychowawczych,
3) umiejêtnoæ rozwi¹zywania problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
4) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
6) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê
i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
7) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
8) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
9) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
10) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
11) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

3) organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych,
4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) wspó³dzia³anie z organami i instytucjami owiatowymi,
6) opracowywanie i upowszechnianie materia³ów metodycznych,
7) upowszechnianie innowacji metodycznych,
8) organizowanie wystaw rodków dydaktycznych i ich promowanie wród nauczycieli,
9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynianie
siê do ich wzbogacania,
10) podejmowanie dzia³añ na rzecz w³asnego rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji pracy w³asnej,
12) koordynowanie pracy zespo³u przedmiotowego doradców
metodycznych,
13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.
3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkó³ decyduj¹ dodatkowo nastêpuj¹ce kryteria:
1) umiejêtnoci racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szko³y:
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu
o posiadane rodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego,
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c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele szko³y,

za na stanowisku dyrektora okres ten mo¿na skróciæ do pó³
roku.

d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno - wychowawczych,

2. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania
nauczyciela na: urlopie dla poratowania zdrowia oraz
w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promowanie szko³y,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y/placówki.
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe,
artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szko³y poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,

§8. 1. Nauczycielowi uzupe³niaj¹cemu etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której nauczyciel
uzupe³nia etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i
19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor
szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
§9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
III. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§10. 1. Wysokoæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹ przepisy art.
33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz rozporz¹dzenia
o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

c) dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.

d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi
samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

e) obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³
w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy wspó³pracy z instytucjami spo³eczno - kulturalnymi,
f) konstruktywna wspó³praca z rad¹ szko³y, rad¹ rodziców i samorz¹dem uczniowskim.
§5. rodki na finansowanie dodatków motywacyjnych zosta³y zabezpieczone w bud¿ecie Miasta i Gminy w wysokoci
3% planowanych wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli.
§6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje siê
na czas okrelony nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela uwzglêdniaj¹c
poziom i jakoæ spe³niania warunków przyznaje dyrektor
szko³y w wysokoci do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y uwzglêdniaj¹c poziom i jakoæ spe³niania warunków przyznaje burmistrz w wysokoci do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
§7. 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole,

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do
pracy wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za
któr¹ nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§11. 1. Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielowi
wykonuj¹cemu zadania kierownicze w zastêpstwie oraz któremu powierzono pe³nienie obowi¹zków.
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y przyznaje burmistrz, natomiast dla wicedyrektora i pozosta³ych osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze dyrektor szko³y.
4. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust 1 i 2, ustala siê z uwzglêdnieniem warunków organiza-
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cyjnych i efektywnoci funkcjonowania szko³y, wyników nauczania i wychowania.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje siê:
1) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów - w wysokoci
do 40%,
licz¹cej od 9 do 15 oddzia³ów - w wysokoci do 45%,
licz¹cej powy¿ej 15 oddzia³ów - w wysokoci do 50%,
2) wicedyrektorowi szko³y w wysokoci do 30%,
3) dyrektorowi przedszkola w wysokoci do 40%, pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
§12. 1. Nauczycielowi realizuj¹cemu dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u w wysokoci
25 - 30 z³, za ka¿dego nauczyciela powierzonego opiece,
2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokoci od
35 - 45 z³,
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokoci do 25% wynagrodzenia
nauczyciela mianowanego z tytu³em magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 ustala Burmistrz.
§13. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §11 ust. 1 i 2 oraz w §12 ust. 1, powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa
klasy 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 nieobecnoci
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 kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Przyznanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §11 ust 1 - 3, nie wy³¹cza prawa do dodatku, o którym
mowa w §12 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§14. 1. Nauczycielowi pracuj¹cemu w trudnych lub uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego tytu³u
dodatek za warunki pracy na zasadach okrelonych
w art. 34 Karta Nauczyciela i §8 i 9 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach wynosi 10%
podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela miano-
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wanego z wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym, natomiast za pracê
w warunkach uci¹¿liwych 20% wynagrodzenia okrelonego
w pierwszym zdaniu.
3. Dodatek za trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹
dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek za trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy,
wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich
warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go
wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w proporcjonalnej czêci,
je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest
zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
5. Nauczyciel wykonuj¹cy zadania doradcy metodycznego, zatrudniony w szkole, w której przys³uguje dodatek za
trudne i uci¹¿liwe warunki pracy, realizuj¹cy obowi¹zuj¹cy go
wymiar godzin zajêæ w takich warunkach, otrzymuj¹ ten
dodatek w takiej czêci, w jakiej realizowany przez niego
wymiar godzin zajêæ pozostaje do obowi¹zuj¹cego w tej
szkole wymiaru godzin zajêæ.
6. W razie zbiegu uprawnieñ do dodatku za pracê
w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach pracy nauczycielowi
przys³uguje prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
§15. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi, który w danym miesi¹cu przepracowa³ co najmniej 40 godzin w tych warunkach.
§16. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, ustala dla
nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz.
§17. Dodatek za warunki wyp³aca siê miesiêcznie z do³u
w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§18. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych,
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa
oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê
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w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru
zajêæ.

1) ze rodków o których mowa w §20 ust. 2 pkt 1 dyrektor
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Szko³y b¹d
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej,

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 1/2 godziny pomija siê,
a co najmniej 1/2 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

2) ze rodków o których mowa w §20 ust 2 pkt 2 Burmistrz
na wniosek dyrektora b¹d z inicjatywy w³asnej b¹d
zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.

§19. 1. 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 rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem zawieszenia zajêæ z powodu epidemii lub mrozów, wyjazdu dzieci
i m³odzie¿y na wycieczki lub inne imprezy, choroby dziecka
nauczanego indywidualnie, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony 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 nieobecnoci 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.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za faktycznie zrealizowane, w tym po 2 godziny za ka¿dy dzieñ opieki nad dzieæmi
wyje¿d¿aj¹cymi do innych miejscowoci, na co najmniej
5 dni, i wyp³aca siê z do³u.
VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§20. 1. Nauczyciel mo¿e otrzymaæ nagrodê ze specjalnego funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela.
2. rodki na nagrody planuje dyrektor w rocznym
planie finansowym szko³y z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza i dyrektora, z czego:
1) 80% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektorów,
2) 20% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.
§21. 1. Nagrody s¹ przyznawane ka¿dego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana w innym terminie.
2. Nagrody przyznaj¹:

3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawieraæ nastêpuj¹ce dane kandydata do nagrody:
1) imiê i nazwisko,
2) datê urodzenia,
3) informacjê o wykszta³ceniu, stopniu awansu zawodowego,
4) sta¿ pracy pedagogicznej,
5) nazwê szko³y,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) ocenê pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym nale¿y zamieciæ informacje
o dorobku zawodowym i osi¹gniêciach w ostatnich
latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.
§22. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który
posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz
spe³nia odpowiednio nastêpuj¹ce kryteria
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 dzia³alnoæ 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) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 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 z uczniami maj¹cymi
trudnoci w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe,
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie
lub szkole, w szczególnoci 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 lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
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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 dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród
dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
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 dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
§23. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza siê w jego teczce akt
osobowych.

§24. 1. Niezale¿nie od nagrody organu prowadz¹cego,
nauczyciel mo¿e otrzymaæ w danym roku nagrody: ministra
w³aciwego do spraw owiaty i wychowania, kuratora owiaty lub dyrektora szko³y.
2. Nagroda dyrektora szko³y nie mo¿e byæ wy¿sza od
nagrody organu prowadz¹cego.
3. Wysokoæ nagrody dyrektora mo¿e wynosiæ do 100%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z tytu³em
magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
4. Wysokoæ nagrody organu prowadz¹cego mo¿e wynosiæ 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z tytu³em magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§25. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹
w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem
dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który
przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.
§26. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych:
1) Miêdzyzak³adow¹ Komisj¹ Owiaty i Wychowania NSZZ
Solidarnoæ,
2) Oddzia³em Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
§27. Niniejszy regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia
do 31 grudnia 2005 r.
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1794
UCHWA£A Nr XXIV/177/2005 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmuj¹cego - obszary po³o¿one w obrêbie wsi D¹bcze, gmina Rydzyna
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie
gminnym,
(tekst
jednolity
Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz w zwi¹zku z
uchwa³¹ nr XVII/122/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24
czerwca 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cy obszary po³o¿one we wsi D¹bcze, gmina
Rydzyna - dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 558/1, 558/6,
559/3, 559/6.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Plan obejmuje obszar, zlokalizowany w D¹bczu przy
drodze powiatowej w kierunku K¹kolewa, którego granice
okrela rysunek planu, bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y.
§2. Integralne czêci uchwa³y (za³¹czniki):
1) czêæ graficzna - rysunek planu w skali 1:1.000 - za³¹cznik
nr 1,
2) rozstrzygniêcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu miejscowego - za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcia Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania
- za³¹cznik nr 3.
§3. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:
1) Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 1 MN i 2 MN,
b) tereny komunikacji - droga wewnêtrzna, oznaczone
symbolem 3 KDW.
2) Zakres ustaleñ planu - zgodnie z art. 15, ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego),
2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe,
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ minimaln¹ odleg³oæ lokalizacji budynków od linii
rozgraniczaj¹cej obszar przeznaczony pod zabudowê,
5) dopuszczalnej wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu dachu bez
masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach
(nie dotyczy akcentów architektonicznych).
§5. 1. Rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
obowi¹zuje w granicach terenu objêtego planem.
2. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów maj¹
znaczenie porz¹dkowe.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, bêd¹ce obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) Przeznaczenie (funkcja) terenów,
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) Wymiarowanie - w metrach.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe - ustalenia dotycz¹ce ca³ego
obszaru objêtego planem
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia obszarów
objêtych planem w urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

a) Ustala siê zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej
nr 21-236 Rydzyna - D¹bcze - Kakolewo, na warunkach
okrelonych przez Dysponenta sieci wodoci¹gowej,

1) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

b) Ustala siê minimaln¹, nominaln¹ rednicê projektowanej sieci wodoci¹gowej 0 100 mm.
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2) W zakresie gospodarki ciekowej:
a) Ustala siê odprowadzenie cieków komunalnych do
istniej¹cej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie
drogi powiatowej nr 21-236 Rydzyna - D¹bcze - Kakolewo, na warunkach okrelonych przez Dysponenta
kanalizacji,
b) Ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni uszczelnionych.
3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:
a) Ustala siê zasadê zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów sta³ych, z zaleceniem ich
czêciowej segregacji,
b) Ustala siê gromadzenie odpadów komunalnych
w odpowiednich pojemnikach na terenie posesji
i wywóz przez koncesjonowane jednostki.
4) W zakresie zaopatrzenia w gaz: Ustala siê dostawê gazu
z istniej¹cego gazoci¹gu na warunkach okrelonych przez
Dysponenta sieci gazowej.
5) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) Ustala siê zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci energetycznej nn. Na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci,
b) Zaleca siê przeniesienie istniej¹cego s³upa poza
obszar pasa drogowego.
6) W zakresie telekomunikacji: Ustala siê mo¿liwoæ w³¹czenia w istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ na warunkach okrelonych przez Dysponenta sieci.
7) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) Ustala siê indywidualny system ogrzewania obiektów,
b) Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.
§7. Dla obszarów objêtych planem ustala siê nastêpuj¹ce
wymogi w zakresie ochrony rodowiska:
1) Zakazuje siê lokalizacji obiektów dla których sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko jest obligatoryjne
wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
2) Uci¹¿liwoæ lub szkodliwoæ obiektów us³ugowych, nie
mo¿e wykraczaæ poza obszar lokalizacji oznaczony liniami
rozgraniczaj¹cymi, a tym samym wywo³ywaæ
koniecznoci ustanawiania strefy ochronnej,
3) Zakazuje siê prowadzenia us³ug i lokalizacji obiektów:
a) mog¹cych pogorszyæ stan czystoci wód podziemnych
i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
b) mog¹cych pogorszyæ stan powietrza atmosferycznego
bez instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,
c) mog¹cych podnieæ poziom ha³asu powy¿ej dopuszczalnego, okrelonego przepisami szczególnymi, bez
instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.

4) Zakazuje siê na obszarze objêtym planem lokalizacji us³ug
powoduj¹cych powstawanie odpadów wymagaj¹cych,
zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji
w miejscu ich powstawania.
§8. Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska
kulturowego - Tereny w granicach planu znajduj¹ siê
w strefie ochrony archeologicznej W. Dzia³alnoæ inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który okreli
warunki dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji: nadzory
archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
§9. Na obszarze objêtym planem ustala siê ograniczenie
gabarytów wysokociowych wszelkich nie budowlanych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 20,0 m od
poziomu terenu.
§10. Ustala siê zasady rozbudowy i powi¹zañ uk³adu
komunikacji dla obszaru objêtego planem:
1) Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego planem
stanowi projektowana droga wewnêtrzna,
2) Droga, o której mowa w ust. 1 wi¹¿e siê z uk³adem
komunikacyjnym podstawowym tj. drog¹ klasy z - droga powiatowa nr 21-236 Rydzyna - D¹bcze - Kakolewo.
ROZDZIA£ III
Przepisy szczegó³owe - ustalenia dotycz¹ce terenów
wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych
symbolami
§11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN - ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostoj¹ca,
2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysz¹ca
funkcji mieszkaniowej: gospodarczo - gara¿owa i us³ugowa (us³ugi nieuci¹¿liwe z zachowaniem przepisów §7).
2. Dla terenu, o którym mowa w §1 ustala siê zakaz
lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli zwierz¹t.
3. Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê dzia³ki nr 559/6.
Lokalizacja nowych budynków, przebudowa, rozbudowa
i zmiana zagospodarowania zgodnie z przepisami dla terenu
1 MN.
4. Podzia³ terenu, o którym mowa w ust. 1 na dzia³ki
zabudowy - adaptuje siê istniej¹cy podzia³ terenu wg rysunku
planu.
5. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Lokalizacja budynków w stosunku do granic dzia³ek:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi powiatowej - 4,0 m i minimum 8,0 m od krawêdzi jezdni
drogi powiatowej,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi
wewnêtrznej - wg rysunku planu,
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c) od granic z s¹siadem, wzd³u¿ których nie wyznaczono
linii zabudowy na rysunku planu, lokalizacjê nale¿y
ustalaæ w oparciu o przepisy szczególne i odrêbne,
d) budynek mieszkalny stanowi pierwszy plan zabudowy
(licz¹c od frontu dzia³ki), pozosta³e budynki wolnostoj¹ce nale¿y cofn¹æ min. 3,0 m od linii zabudowy
(frontu) budynku mieszkalnego.
2) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej:
a) budynki kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem
materia³ów wykoñczeniowych typu klinkier, kamieñ,
dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej ceg³y
(ceglastoczerwony), tynki, drewno,
b) dachy strome, symetryczne o k¹cie nachylenia po³aci
od 30° do 45°,
c) wysokoæ budynków - 2 kondygnacje (w tym poddasze
u¿ytkowe), maksymalnie  od poziomu terenu do
gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu -10,5 m.
3) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-gara¿owej i us³ugowej - maksymalna wysokoæ - 1
kondygnacja, od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego
gzymsu 3,5 m, do kalenicy dachu 6,0 m.
4) Dostêpnoæ komunikacyjna:
a) do dzia³ki zabudowanej - bezporednio z drogi powiatowej (adaptacja),
b) do pozosta³ych dzia³ek - z projektowanej drogi wewnêtrznej typu siêgacz, oznaczonej symbolem
3 KDW, w³¹czonej do drogi powiatowej.
5) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dzia³ki - 30%
6) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dzia³ki - minimum 40%
6. Pe³en zakres ustaleñ dla terenu 1 MN stanowi¹ ww.
przepisy ³¹cznie z §6-10 niniejszej uchwa³y.
§12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
2 MN - ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne jak dla terenu
1 MN - wg §11, ust. 1.
2) nakazuje siê w³¹czenie terenu do zabudowanej dzia³ki
nr 559/2 (poza terenem opracowania), z któr¹ s¹siaduje.
§13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 KDW - ustala siê przeznaczenie terenu - teren komunikacji - droga wewnêtrzna.
2. Ustalenia dotycz¹ce drogi, o której mowa w ust. 1:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 8,0 m,
2) droga pieszo-jezdna lub jezdnia o szerokoci minimalnej
5,0 m z jednostronnym chodnikiem (po stronie zabudowy)
co najmniej 1,5 m,
3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wg ustaleñ
§6.
3. Pe³en zakres ustaleñ dla terenu 3 KDW stanowi¹ ww.
przepisy ³¹cznie z §6+10 niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§14. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty od wzrostu
wartoci nieruchomoci - w wysokoci:
1) dla terenu 1 MN i 2 MN -L0%
2) dla terenu 3 KDW

- 0%

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§16. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski
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1795
UCHWA£A Nr XXIV/181/2005 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r., o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.
54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska Rydzyny, uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Rydzyna, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyna
() Ryszard Sibiñski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIV/181/2005
Rady Miñskiej Rydzyny
z dnia 28 lutego 2005 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY PRZYZNAWANIA
I WYP£ACANIA NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ RYDZYNA.
§1. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³y podstawowe,
gimnazjum i przedszkole, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina.
2. Nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli jednostek o których mowa w punkcie 1.
§2. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym, ni¿ polowa tygodniowego obowi¹zkowego wymiarze
godzin przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci od liczby osób w rodzinie nauczyciela wynosi:
1) 3% podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim i
przygotowaniem pedagogicznym - przy jednej osobie
w rodzinie,
2) 4% podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim i
przygotowaniem pedagogicznym - przy dwóch osobach w
rodzinie,
3) 5% podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim i
przygotowaniem pedagogicznym - przy trzech osobach w
rodzinie,

4) 6% podstawy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim i
przygotowaniem pedagogicznym - przy czterech i wiêcej
osobach w rodzinie.
3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a
kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
4. Do osób o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego utrzymaniu.
Za dzieci rozumie siê te, które uczêszczaj¹ do szkó³ stacjonarnych, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 24 lat.
5. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o którym
mowa w ust. 2. nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y, a dyrektor
szko³y otrzymuj¹cy dodatek - Burmistrza Gminy. W przypadku
nie powiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi,
6. Nauczycielowi i jego ma³¿onkowi zamieszkuj¹cemu
z nim na sta³e, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
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7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek wyp³acany przez wskazanego
przez niego pracodawcê.
§3. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a
tak¿e w okresach:
1. niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2. pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,

4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
§4. 1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub
na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y Burmistrz Gminy.
3. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ony zosta³ wniosek
o jego przyznanie.
§5. Niniejszy Regulamin obowi¹zuje od dnia l stycznia do
dnia 31 grudnia 2005 r.

3. odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku
gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by, wojskowej
zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który
umowa ta zosta³a zawarta,

1796
UCHWA£A Nr XXII/118/05 RADY GMINY W GRODCU
z dnia 9 marca 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego,
za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z
2001 roku nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003
roku nr 118, poz. 1112, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja
2000 roku w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania
dodatku za warunki pracy oraz szczególnych okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455, ze zm.) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wys³ugê lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków
funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw oraz innych sk³adników wyna-

grodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy - w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2. Regulamin obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a nr w sprawie zmiany uchwa³y nr
XV/77/2000 Rady Gminy w Grodcu z dnia 28 sierpnia 2000
roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia
regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat,
motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a
tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Grodcu
() Piotr Klimkiewicz
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/118/05
Rady Gminy Grodziec
z dnia 9 marca 2005 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
NAUCZYCIELOM DODATKÓW ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY, DODATKÓW
FUNKCYJNYCH, WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW.
§1. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szkolê lub
placówkê albo zespól szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Grodziec,
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 wrzenia 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 §1 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31.01.2005 r.
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§2. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokoci
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)
4. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki 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.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek
ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK MOTYWACYJNY
§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest ³¹czne spe³nienie nastêpuj¹cych warunków:
1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci: uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci
oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.
2) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci
szkolnych albo,
b) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y albo,
c) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci albo,
d) aktywny udzia³ w realizowaniu innych statutowych
zadañ szko³y.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalaj¹ dyrektorzy szkó³ a dla dyrektorów Wójt Gminy po zaopiniowaniu
przez Zwi¹zki Zawodowe.
§4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje siê
w wysokoci nie wiêkszej ni¿ 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas nie krótszy
ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
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warunków, o których mowa w §3, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora- Wójt Gminy Grodziec.
4. Dodatek motywacyjny, wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagradzania.
5. Ustala siê, ¿e na wyp³atê dodatków motywacyjnych
przeznaczona zostanie kwota odpowiadaj¹ca 1% rodków
planowanych w roku bud¿etowym na wynagrodzenia nauczycieli w przeliczeniu na etaty, liczone od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego, (magistra z przygotowaniem pedagogicznym).

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w §5 ust. 1 i
2, nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym
mowa w §6 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli
w trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu.

DODATEK FUNKCYJNY
§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci pobieranego wynagrodzenia zasadniczego: dyrektorowi - od 20%
do 60% wicedyrektorowi - od 20% do 50%
2. Dodatek funkcyjny, przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i
oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
a) dla dyrektora - wójt Gminy Grodziec - po zaopiniowaniu
przez Zwi¹zki Zawodowe,
b) dla wicedyrektora - dyrektor szko³y - po zaopiniowaniu
przez Zwi¹zki Zawodowe.
§6. 1. Nauczycielom, realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny liczony od redniego
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art.
30 ust. 3 Karty Nauczyciela, z tym ¿e nauczycielowi, któremu
powierzono:
a) wychowawstwo klasy- w wysokoci 2%,
b) funkcjê opiekuna sta¿u- w wysokoci 2%,
e) funkcjê wychowawcy Samorz¹dowego Przedszkola
w Grodcu - 3%.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§5 ust. 1 i 2 oraz w §6 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 nieobecnoci
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 pe³nienie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów,
a je¿eli zaprzestanie jego pe³nienia funkcji nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:
a) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia
w klasach ³¹czonych - w wysokoci 15% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê
nauczania,
b) zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci 15% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
c) w przypadku prowadzenia indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 15% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
§9. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli
w warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu.
je:

2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³ugu-

a) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia np. z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹, w tym równie¿ nauczycielom
prowadz¹cym nauczanie indywidualne - w wysokoci 10%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê,
b) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w szko³ach (klasach)
specjalnych - w wysokoci 10% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach, za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
4. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do obydwu dodatków.
§10. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§11. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem
dodatku za warunki pracy.
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2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizowali zajêcia opiekuñczo - wychowawcze przys³uguje
wynagrodzenie za faktycznie realizowane godziny zajêæ, nie
wiêcej ni¿ za 4 godziny ponadwymiarowe.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizowa³ zajêæ z powodu:
a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia,

WYNAGRODZENIE DODATKOWE
§13. Nauczycielowi jêzyka polskiego przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie za analizê i ocenê pisemnych prac
z jêzyka polskiego - w wysokoci 2% redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela, z zastrze¿eniem ust. 2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje siê w pe³nej wysokoci
nauczycielowi maj¹cemu co najmniej 18 godzin jêzyka polskiego tygodniowo, a w po³owie nauczycielowi maj¹cemu
mniej ni¿ 18 godzin jêzyka polskiego tygodniowo.

c) usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe nie realizowane z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci
w zwi¹zku z:
a) zawieszenia zajêæ z powodu epidemii i mrozów,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy,
c) choroba dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹ca nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
d) udzia³em w konferencji metodycznej,
e) rekolekcjami, traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
§12. 1. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa
w §11, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§14. 1. W sprawach nierozstrzygniêtych regulaminem
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
i Kodeksu Pracy oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w §2 ust. 3 Regulaminu.
2. rednie wynagrodzenie nauczycieli ustalone zgodnie z
postanowieniem regulaminu nie mo¿e byæ ni¿sze od okrelonego w art. 30 Karty Nauczyciela.
3. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród wyodrêbnionego w bud¿ecie gminy dla
nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych
przez Gminê Grodziec okrela odrêbna uchwa³a Rady Gminy
w Grodcu.
4. Fundusz nagród jest tworzony w wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych
nauczycieli. Regulamin uzgodniono ze Zwi¹zkami Zawodowymi dzia³aj¹cymi w szko³ach.

1797
UCHWA£A Nr XXII/119/05 RADY GMINY W GRODCU
z dnia 9 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Grodziec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) w zwi¹zku z art. 49 ust. 2 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, ze zm.) uchwala siê co
nastêpuje:
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§1. Uchwala siê regulamin okrelaj¹cy kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Grodziec - zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do uchwa³y.

§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Grodcu
() Piotr Klimkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XXII/119/05
Rady Gminy Grodziec
z dnia 9 marca 2005 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
§1. 1. Regulamin okrela kryteria i tryb przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego
w bud¿ecie Gminy Grodziec dla nauczycieli szkó³ i placówek
owiatowych prowadzonych przez Gminy Grodziec.

§6. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szkó³ i
nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuñczo - wychowawczej oraz
za realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.

2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokoci
co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.

§7. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody Gminy
mog¹ byæ przyznawane zw³aszcza za:

3. Kwoty przeznaczone na nagrody Gminy stanowiæ bêd¹
- 30%, a kwoty przeznaczone na nagrody dyrektorów szkó³ 70% funduszu nagród w danym roku.

1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,

4. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród w danym
roku kalendarzowym ustala Rada Gminy Grodziec.

2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ,

5. Nagrody Gminy przyznaje Wójt Gminy Grodziec.

3) pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze szko³¹,

§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieæ przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone przez Gminê Grodziec.
2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o nauczycielach
rozumieæ przez to nale¿y nauczycieli szko³y.
3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szko³y,
rozumieæ przez to nale¿y dyrektorów bêd¹cych nauczycielami.
§3. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Nagrody mog¹ byæ przyznawane tak¿e w innym terminie, np. zwi¹zanym z zakoñczeniem roku szkolnego albo
dniem patrona szko³y.
§4. Wójt ustala corocznie wysokoæ nagród Gminy.
§5. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana jest w
formie pieniê¿nej. Nagroda mo¿e byæ przyznana nie wczeniej
ni¿ po przepracowaniu w szkole jednego roku.

4) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,
5) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,
6) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez gminnych,
7) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki
doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,
8) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci szkolnych,
9) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami sk³onnymi do pomocy szkole i jej uczniom,
10) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi i zagranicznymi,
11) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
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2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Gminy mog¹
byæ przyznawane w szczególnoci za:

Zwi¹zków Zawodowych Nauczycieli dzia³aj¹cych na terenie
Gminy Grodziec.

1) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych sprawdzianach i egzaminach
uczniów,

5. Decyzjê o przyznaniu i wysokoci nagrody Wójt
podejmuje samodzielnie.

2) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów,
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym
i ponad szkolnym,
3) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
4) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwo w dzia³aniach zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe czy zajêcia pokazowe,
5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,
6) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹, wyra¿aj¹ siê
w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach
z ciekawymi ludmi,
7) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
8) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami
kulturalno - owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi
podmiotami mog¹cymi zapewniaæ wsparcie dla dzia³añ
szko³y,
9) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,
10) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu
zawodowego,
11) posiadanie aktualnej co najmniej dobrej oceny pracy.
3. Nagroda mo¿e byæ przyznana dyrektorowi szko³y
i nauczycielowi, jeli spe³niaj¹ przynajmniej cztery kryteria
wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.
§8. 1. Z wnioskiem o nagrodê Gminy dla dyrektora szko³y
mog¹ wystêpowaæ:
1) rada szko³y lub rada pedagogiczna szko³y,
2) zak³adowa lub miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa
zrzeszaj¹ca nauczycieli.
2. Z wnioskiem o nagrodê Gminy dla nauczyciela mo¿e
wystêpowaæ dyrektor szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela, po
uzyskaniu pozytywnej dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej szko³y.
3. Wnioski o których mowa w ust. 1 i 2 sk³ada siê
w sekretariacie Urzêdu Gminy w terminie nie póniejszym ni¿
2 tygodnie poprzedzaj¹ce dzieñ przyznawania nagród. Wzór
wniosku okrela za³¹cznik nr 1 do regulaminu.
4. Wnioski opiniuje gminna komisja ds. nagród dla nauczycieli, powo³ana przez Wójta. W sk³ad gminnej Komisji ds.
nagród dla nauczycieli wchodz¹ przedstawiciele Komisji Owiaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych oraz przedstawiciele

6. Osoby, którym przyznano nagrodê s¹ powiadamiane
o tym na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem nagrody
umieszcza siê w aktach osobowych laureata.
7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
§9. Nagrody dyrektora szko³y mog¹ byæ przyznawane:
1. W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej za:
1) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego
przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, zawodach i przegl¹dach,
4) udokumentowane osi¹gniêcia pracy z uczniami zdolnymi i maj¹cymi trudnoci w nauce,
5) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) wdra¿anie w³asnych programów autorskich,
7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie
nauczania uczniów,
8) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów,
takich jak np. integracja klasy czy aktywnoæ spo³eczna
uczniów,
9) prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ oraz zajêæ
pozalekcyjnych.
2. W zakresie pracy opiekuñczo - wychowawczej za:
1) zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym z
rodzin ubogich lub patologicznych b¹d znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród uczniów, organizowanie wspó³pracy
z placówkami kulturalno - owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi podmiotami wspieraj¹cymi dzia³ania szko³y,
3) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy
i szko³y oraz rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y
z rodzicami.
3. W pozosta³ym zakresie:
1) usprawnianie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³
w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i
spo³ecznej m³odych nauczycieli,
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3) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,
4) pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,
5) czynny wspó³udzia³ w przygotowaniu planu pracy szko³y
oraz innych dokumentów wa¿nych dla funkcjonowania
szko³y,
6) wzorow¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu
pracy szko³y.
4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody
dyrektora szko³y jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.
§10. 1. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mog¹ sk³adaæ:
1) rada szko³y,
2) rada pedagogiczna,
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3) rada rodziców,
4) zak³adowa (miêdzyzak³adowa) organizacja zwi¹zkowa.
2. Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 2 do regulaminu.
3. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y, bior¹c pod uwagê
opiniê rady pedagogicznej, o ile rada sama z wnioskiem nie
wyst¹pi³a.
4. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi
z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel otrzymuj¹cy nagrodê zostaje o tym
zawiadomiony na pimie. Kopiê pisma wraz z uzasadnieniem
umieszcza siê w aktach osobowych nauczyciela.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
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1798
UCHWA£A Nr XXII/120/05 RADY GMINY W GRODCU
z dnia 9 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Grodziec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) w zwi¹zku z art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, ze zm.) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli na terenie Gminy Grodziec - zgodnie
z za³¹cznikiem nr l do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Grodcu
() Piotr Klimkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXII/120/05
Rady Gminy Grodzie
z dnia 9 marca 2005 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA
NAUCZYCIELI SZKÓ£ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ GRODZIEC
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿
po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
w szko³ach Gminy Grodziec i posiadaj¹cemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noci 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%
najni¿szego wynagrodzenia za pracê ustalanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych wspó³ma³¿onka, 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 wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj ¹ 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 Wójt Gminy.
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. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia 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 okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na którym umowa ta by³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
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1799
UCHWA£A Nr XXVI/178/05 RADY MIEJSKIEJ W KSI¥¯U WLKP.
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie istniej¹cych nazw ulic w miecie Ksi¹¿ Wlkp. i stosowania skrótów tych nazw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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, Nr 116 poz. 1203)
Rada Miejska w Ksi¹¿u Wlkp. uchwala co nastêpuje:
§1. 1. W miecie Ksi¹¿ Wlkp. stosuje siê pe³ne nazwy
istniej¹cych ulic oraz skróty tych nazw, zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
2. Nazwy ulic o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ wpisaniu do ewidencji nazw ulic w miecie Ksi¹¿ Wlkp. prowadzonej przez Urz¹d Miejski w Ksi¹¿u Wlkp.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ksi¹¿a
Wlkp.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Ksi¹¿u Wlkp. oraz so³ectw.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp.
() Pawe³ Walkowiak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVI/178/2005
Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp.
z dnia 14 marca 2005 r.
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1800
UCHWA£A Nr XXVI/180/05 RADY MIEJSKIEJ W KSI¥¯U WLKP.
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 90 f. ustawy z dnia 7
wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala siê:
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Ksi¹¿
Wlkp.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie Gminy Ksi¹¿ Wlkp., uczniom szkó³ wymienionych
w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do
okolicznoci przewidzianych w art. 90d. ust. 1 ustawy
o systemie owiaty.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
w³¹cznie 150 z³ (I grupa),
2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy
ni¿150 z³. i nie przekraczaj¹cy 316 z³. (II grupa),
3. Wysokoæ miesiêcznego stypendium wynikaj¹ca
z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej z zastrze¿eniem ust. 4 i 5 wynosi:
1) przy grupie I - 60 z³,

2) przy grupie II  45 z³.
4. Uczeñ który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze rodków publicznych przekraczaj¹ce lub równe
kwocie, o której mowa w ust. 3 nie otrzymuje stypendium
szkolnego.
5. W przypadku gdy uczeñ otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze rodków publicznych w kwotach
ni¿szych ni¿ okrelone w ust. 3 otrzymuje stypendium szkolne
w wysokoci ró¿nicy miêdzy tymi kwotami.
§4. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
§5. Okres, na który jest przyznawane stypendium szkolne
jest uzale¿niony od rodków przewidzianych na ten cel
w bud¿ecie gminy.
§6. 1. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
4) wiadczenia pieniê¿nego wyp³acanego na cele zwi¹zane
z edukacj¹.
2. Okresy realizacji wiadczeñ, o których mowa w ust. 1
pkt 1- 4 wskazuje decyzja administracyjna o ich przyznaniu
przy czym nie mog¹ byæ krótsze ni¿ jeden miesi¹c.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Urzêdzie Miejskim w Ksi¹¿u Wlkp., za potwierdzeniem
odbioru.
§8. 1. Cia³em o charakterze opiniodawczo - doradczym
jest Gminna Komisja Stypendialna, powo³ywana przez
Burmistrza Ksi¹¿a Wlkp.
2. W sk³ad Komisji wchodz¹ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy i dwóch cz³onków.
3. Do zadañ Komisji nale¿y:
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1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,

3) przedstawianie Burmistrzowi Ksi¹¿a Wlkp. propozycji przyznania stypendium w kwocie o której mowa w §3 ust. 5,

stêpnej wyp³aty nale¿y przed³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim
w Ksi¹¿u Wlkp. dowody wydatkowania rodków pieniê¿nych,
o których mowa w §6 ust. 1 pkt 4 na cele zwi¹zane z edukacj¹.
W razie nie wykonania powy¿szego obowi¹zku nastêpn¹
wyp³atê wstrzymuje siê do czasu przed³o¿enia wymienionych
dowodów.

4) wskazanie wniosków nie spe³niaj¹cych wymogów formalnych lub nie zas³uguj¹cych na pozytywne rozpatrzenie,

ROZDZIA£ IV

2) kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

5) wskazanie uczniów, którym stypendium szkolne ma byæ
przyznane z urzêdu.
4. Burmistrz mo¿e zlecaæ Komisji inne zadania ni¿
wymienione w ust. 3.
§9. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §6
ust. 1 pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za
udzia³ ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na
rachunek bankowy podmiotu organizuj¹cego te zajêcia.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §6 ust. 1 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie
uczniowi do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y do
której uczêszcza podrêczników wskazanych przez ucznia
i zaakceptowanych przez szko³ê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §6 ust. 1 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób
przekazywania stypendium wnioskodawca wskazuje we wniosku, jednak podlega to uzgodnieniu z osob¹ przyznaj¹c¹
stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §6 ust. 1 pkt 4 jest
wyp³acane do piêtnastego dnia roboczego pierwszego miesi¹ca okresu, za który przys³uguje w formie gotówkowej, w
sekretariacie szko³y, w godz. 12.00  15.00 dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ksi¹¿ Wlkp.
Uczniowie z terenu Gminy Ksi¹¿ Wlkp., uczêszczaj¹cy do
innych szkó³ wiadczenia otrzymuj¹ w kasie Urzêdu Miejskiego w Ksi¹¿u Wlkp., pokój nr 20 w godz. 12.00  14.45.
Stypendium mo¿e byæ wyp³acane równie¿ na wskazane konto
bankowe przez wnioskodawcê, rodziców lub prawnych opiekunów. W terminie najpóniej tygodnia przed realizacj¹ na-

Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§10. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 3%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Ksi¹¿ Wlkp.
w trybie art. 90r ust. 4 ustawy o systemie owiaty.
§11. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku szkolnego jest w szczególnoci mieræ którego
z rodziców lub prawnych opiekunów, po¿ar, powód.
§12. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Ksi¹¿a Wlkp. propozycje dotycz¹ce formy w jakiej
mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny oraz tryb i sposób udzielania zasi³ku.
2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §8 ust. 3 niniejszego regulaminu.
3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê materialn¹ ucznia indywidualnie.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ksi¹¿a Wlkp.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ksi¹¿u Wlkp.
() Pawe³ Walkowiak
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1801
UCHWA£A Nr XXVI/152/05 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Dolsk
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt
14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(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) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie gminy Dolsk uczniom szkó³ wymienionych w art. 90b
ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym uzale¿niona jest od zakwalifikowania
ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi:
1) przy I grupie dochodowej - do 100%,
2) przy II grupie dochodowej - do 50% stypendium w pe³nej
wysokoci.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) grupa I - dochód miesiêczny na jednego cz³onka rodziny
ucznia nie przekracza kwoty 150,00 z³,
2) grupa II - dochód miesiêczny na jednego cz³onka rodziny
ucznia jest wy¿szy ni¿ 150,00 z³ i nie przekracza kwoty
316,00 z³.
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego w
okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.

2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ kwoty 1.120 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych - kwoty 1.008 z³ z zastrze¿eniem art. 90d
ust. 13 ustawy o systemie owiaty.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
w szczególnoci kosztów dojazdu i zakwaterowania,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególnoci zakupu podrêczników,
4) wiadczenia pieniê¿nego wyp³acanego comiesiêcznie
w okresie zajêæ szkolnych.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w sekretariacie Urzêdu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach
urzêdowania.
§7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk powo³uje Gminn¹
Komisjê Stypendialn¹ w sk³adzie 3 osób i wyznacza jej
przewodnicz¹cego.
2. Do zadañ Gminnej Komisji Stypendialnej jako cia³a
opiniodawczo - doradczego nale¿y:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,
2) wstêpne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) przedstawianie Burmistrzowi propozycji wysokoci
poszczególnych stypendiów szkolnych,
4) negatywne opiniowanie wniosków nie kwalifikuj¹cych siê
do pozytywnego rozpatrzenia.
3. Burmistrz mo¿e zleciæ Komisji inne zadania ni¿
wymienione w ust. 2.
4. Z posiedzenia Gminnej Komisji Stypendialnej sporz¹dza siê protokó³.
5. Obs³ugê biurow¹ Gminnej Komisji Stypendialnej zapewnia inspektor ds. owiaty i dzia³alnoci gospodarczej.
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§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê lub czêciow¹ zap³atê
nale¿noci za udzia³ ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu, który takie zajêcia
organizuje.
2. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 2 jest
udzielane poprzez pe³ny lub czêciowy zwrot kosztów biletów
miesiêcznych na dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem
zamieszkania b¹d sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób
przekazywania stypendium wnioskodawca uzgodni z organem przyznaj¹cym stypendium.
3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi
do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y, do której
uczêszcza podrêczników wskazanych przez ucznia i akceptowanych przez szko³ê.
4. Stypendium w formie przewidzianej w §5 pkt 4
wyp³acane jest przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcê, a w przypadku nie posiadania rachunku bankowego,
w formie gotówkowej w kasie Spó³dzielczego Banku Ludowego w Dolsku.
ROZDZIA£ IV
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 2%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Dolsk w trybie
art. 90r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku szkolnego s¹:
1) po¿ar domu rodzinnego,

3) inne wa¿ne zdarzenie losowe o ile zdarzenia te uzasadniaj¹ pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczow¹ o charakterze edukacyjnym.
§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk propozycje dotycz¹ce
formy, w jakiej ma zostaæ przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu
i sposobu jego udzielenia.
2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §7 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu.
3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê
materialn¹ ucznia indywidualnie.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§12. 1. Uczeñ traci prawo do stypendium szkolnego
w przypadku, gdy usta³y przyczyny, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium.
2. Rodzice ucznia otrzymuj¹cego stypendium szkolne powiadamiaj¹ przyznaj¹cego o zaprzestaniu spe³niania kryteriów pomocy w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznoci, o
których mowa w pkt 1.
3. W przypadku wyp³acenia stypendium po terminie wyst¹pienia okolicznoci, o których mowa w pkt 1 lub
w przypadku niezale¿nie pobranego stypendium, otrzymane
kwoty pobranego stypendium podlegaj¹ zwrotowi zgodnie z
przepisami art. 90o ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o
systemie owiaty.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2) zalania mieszkania lub domu,

Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz M¹dry

1802
UCHWA£A Nr XXI/186/05 RADY GMINY £UBOWO
z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy £ubowo
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwala siê regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
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terenie Gminy £ubowo, w brzmieniu jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Grabowski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI/186/2005
Rady Gminy £ubowo
z dnia 24 marca 2005 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE GMINY £UBOWO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie Gminy £ubowo uczniom szkó³ wymienionych w art.
90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela suma kwoty wynikaj¹cej
z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:

3) przy III grupie - np. 40%
stypendium w pe³nej wysokoci.
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ 1.120 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznychkwoty 1.008 z³.
§5. Stypendium

szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:

1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4) wiadczenia pieniê¿nego, w szczególnoci wyp³acanego
comiesiêcznie w okresie zajêæ szkolnych.
ROZDZIA£ III

1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
100,00 z³ (I grupa),

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
100,00 z³ i nie przekraczaj¹cy 200,00 z³ (II grupa),

§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Urzêdzie Gminy £ubowo.

3) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
200,00 z³ i nie przekraczaj¹cy 316,00 z³ (III grupa).

§7. 1. Cia³em o charakterze opiniodawczo - doradczym
jest Gminna Komisja Stypendialna powo³ywana przez
Wójta Gminy £ubowo.

3. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 112,00 z³.
4. Kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej wynosi:
1) przy I grupie - np. 100%
2) przy II grupie - np. 80%,

2. W sk³ad Komisji wchodz¹ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy i pozostali cz³onkowie w liczbie czterech osób.
3. Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego wybieraj¹
cz³onkowie Komisji.
4. Do zadañ Komisji nale¿y:
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1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,
2) wstêpne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) negatywne opiniowanie wniosków nie zas³uguj¹cych na
pozytywne rozpatrzenie,

4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest
wyp³acane z góry pierwszego dnia roboczego miesi¹ca za
który przys³uguje, w formie gotówkowej, w Wielkopolskim
Banku Spó³dzielczym w £ubowie.
ROZDZIA£ IV

4) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym
stypendium szkolne ma byæ przyznane z Urzêdu.
5. Wójt mo¿e zlecaæ Komisji inne zadania ni¿ wymienione
w ust. 4.
6
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Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³.

§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt. 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu zajêcia te organizuj¹cego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt. 2, jest udzielane za porednictwem szko³y do
której uczeñ uczêszcza lub na podstawie rachunków
potwierdzonych i zaakceptowanych przez szkolê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt. 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia na podstawie przed³o¿onych biletów lub w inny udokumentowany sposób albo poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osob¹ przyznaj¹c¹ stypendium.

Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 3%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê £ubowo w trybie art.
90r. ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:
1) po¿ar mieszkania,
2) utrata na skutek kradzie¿y podrêczników i pomocy szkolnych niezbêdnych do realizacji obowi¹zku szkolnego.
§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy £ubowo propozycje dotycz¹ce formy w jakiej
mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu i sposobu
udzielania zasi³ku.
2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio § 6 i §7 ust.4 niniejszego regulaminu.
3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê
materialn¹ ucznia indywidualnie.

1803
UCHWA£A Nr XXVII/162/2005 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt
14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, puz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz., 984. Nr 153, poz. 271, 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) Rada Gminy uchwala
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
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§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie gminy uczniom szkó³ wymienionych w art. 90b
ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.

4) negatywne opiniowanie wniosków nie kwalifikuj¹cych siê
do pozytywnego rozpatrzenia.
3. Wójt mo¿e zleciæ Komisji inne zadania ni¿ wymienione
w ust. 2.

ROZDZIA£ II

4. Z posiedzenia Gminnej Komisji Stypendialnej sporz¹dza siê protokó³.

Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego

5. Obs³ugê biurow¹ Gminnej Komisji Stypendialnej
zapewnia Wójt Gminy.

§3. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym w granicach okrelonych w art. 90d
ust. 9 ustawy o systemie owiaty ustala siê w ka¿dej sprawie
indywidualnie, kieruj¹c siê sytuacj¹ dochodowa ucznia i jego
rodziny oraz innymi okolicznociami o których mowa w art.
90d ust. 1 ustawy o systemie owiaty.
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ kwoty 1.120 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych - kwoty 1.008 z³ z zastrze¿eniem art. 90d
ust. 13 ustawy o systemie owiaty.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u w
zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szkol¹,
2) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w
szczególnoci kosztów dojazdu i zakwaterowania,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególnoci zakupu podrêczników, artyku³ów szkolnych, ubioru
sportowego,
4) wiadczenia pieniê¿nego wyp³acanego comiesiêcznie
w okresie zajêæ szkolnych.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w sekretariacie Urzêdu Gminy w godzinach urzêdowania.
§7. 1. Wójt Gminy powo³uje Gminn¹ Komisjê Stypendialn¹ w sk³adzie 5 do 7 osób i wyznacza jej przewodnicz¹cego.
2. Do zadañ Gminnej Komisji Stypendialnej jako cia³a
opiniodawczo - doradczego nale¿y:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,
2) wstêpne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) przedstawianie Wójtowi propozycji wysokoci poszczególnych stypendiów szkolnych,

§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê lub czêæ i ow¹ zap³atê
nale¿noci za udzia³ ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu, który takie zajêcia
organizuje.
2. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 2 jest
udzielane poprzez pe³ny lub czêciowy zwrot kosztów biletów
miesiêcznych na dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem
zamieszkania b¹d sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób
przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z organem przyznaj¹cym stypendium.
3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi
do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y, do której
uczêszcza podrêczników wskazanych przez ucznia i akceptowanych przez szkolê.
4. Stypendium w formie przewidzianej w §5 pkt 4
wyp³acane jest przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcê, a w przypadku nie posiadania rachunku bankowego
w formie gotówkowej w kasie Urzêdu Gminy w Chrzypsku
Wielkim. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczêdnociowo - rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemn¹ zgod¹ wnioskodawcy.
ROZDZIA£ IV
Tryb i sposób udzielana zasi³ku szkolnego
§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 2%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Chrzypsko Wielkie w
trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku szkolnego s¹:
1) po¿ar domu rodzinnego,
2) zalania mieszkania lub domu,
3) inne wa¿ne zdarzenie losowe o ile zdarzenia te uzasadniaj¹ pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem
edukacyjnym lub pomoc rzeczow¹ o charakterze edukacyjnym.
§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia
Wójtowi Gminy propozycje dotycz¹ce formy, w jakiej ma
zostaæ przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu i sposobu jego
udzielenia.
2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §7 ust. 2 niniejszego regulaminu.
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3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê
materialn¹ ucznia indywidualnie.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§12. 1. Uczeñ traci prawo do stypendium szkolnego
w przypadku, gdy usta³y przyczyny, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium.

3. W przypadku wyp³acenia stypendium po terminie wyst¹pienia okolicznoci, o których mowa w pkt 1 lub
w przypadku niezale¿nie pobranego stypendium, otrzymane
kwoty pobranego stypendium podlegaj¹ zwrotowi zgodnie
z przepisami art. 90o ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku
o systemie owiaty.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Rodzice ucznia otrzymuj¹cego stypendium szkolne powiadamiaj¹ przyznaj¹cego o zaprzestaniu spe³niania
kryteriów pomocy w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznoci, o których mowa w pkt 1.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Edmund Zió³ek

1804
UCHWA£A Nr XXVII/165/2005 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie obni¿enia wskanika procentowego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71,
poz. 734 z pón. zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala,
co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê wysokoæ wskaników dodatku mieszkaniowego do 50 procent.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/108/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Edmund Zió³ek
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1805
UCHWA£A Nr XXVIII/222/05 RADY MIASTA I GMINY GO£AÑCZ
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) Rada Miasta i Gminy uchwala:
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Miasta i Gminy
Go³añcz.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalenia wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie Miasta i Gminy Go³añcz uczniom szkó³ wymienionych
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) dochód miesiêczny netto na cz³onka rodziny ucznia do
kwoty 200 z³ (I grupa),
2) dochód miesiêczny netto na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿ 200 z³ i nie przekraczaj¹cy 260 z³ (II grupa),
3) dochód miesiêczny netto na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿ 260 z³ i nie przekraczaj¹cy 316 z³ (III grupa).
3. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 200% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych.
4. Kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do
grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie - do 80 %,
2) przy II grupie - do 60%,
3) przy III grupie - 40 % stypendium w pe³nej wysokoci,

4) ostateczn¹ procentow¹ wysokoæ kwoty dla grupy I i II
ustala organ przyznaj¹cy stypendium kieruj¹c siê iloci¹
posiadanych na ten cel rodków pieniê¿nych.
5. Kryteria dodatkowe okrelone w art. 90d ust. 1 ustawy
mog¹ byæ podstaw¹ zwiêkszenia stypendium przez
organ przyznaj¹cy, przy czym ³¹czna suma nie mo¿e
przekroczyæ stypendium w pe³nej wysokoci.
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium, o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ dwudziestokrotnoci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych  osiemnastokrotnoci ww. kwoty.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej lub
kilku formach:
1. Podstawowymi formami s¹:
1) ca³kowite lub czêciowe pokrycie kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakup podrêczników,
3) pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania.
2. 1) Stypendium szkolne mo¿e byæ tak¿e udzielone
w formie wiadczenia pieniê¿nego, je¿eli organ przyznaj¹cy stypendium uzna to za w³aciwe w myl postanowieñ
art. 90d ust. 5 ustawy.
2) wiadczenie pieniê¿ne wyp³aca siê co miesi¹c
w okresie jego przyznania.
3. Wyp³ata stypendium w formach okrelonych w ust. 1
realizowana bêdzie co kwarta³ z do³u.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Referacie Owiaty Urzêdu Miasta i Gminy Go³añcz za
potwierdzeniem odbioru.
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§7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Go³añcz mo¿e powo³aæ
komisjê stypendialn¹ jako organ opiniodawczo - doradczy.
2. Zadania komisji okreli Burmistrz.

§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:
1) mieræ lub d³ugotrwa³a choroba rodzica ucznia,

§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
ust. 1 pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za
udzia³ ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na
rachunek bankowy podmiotu zajêcia te organizuj¹cego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 ust. 1 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie
uczniowi do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y, do
której uczêszcza, pomocy edukacyjnych wskazanych przez
ucznia i zaakceptowanych przez szko³ê, lub zwrot kwoty
wynikaj¹cej z przed³o¿onego i merytorycznie zaakceptowanego rachunku do wysokoci przyznanego stypendium.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 ust. 1 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów
zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca wskazuje we wniosku.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 ust. 2 jest
wyp³acane do 25  go dnia ka¿dego miesi¹ca, za który
przys³uguje, w formie gotówkowej, w kasie Urzêdu Miasta i
Gminy Go³añcz.
5. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej,
na rachunek oszczêdnociowo  rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemn¹ zgod¹ wnioskodawcy.
ROZDZIA£ IV

2) d³ugotrwa³a choroba ucznia,
3) klêska po¿aru dotycz¹ca mienia rodziny ucznia,
4) du¿a szkoda wyrz¹dzona rodzinie ucznia w wyniku przestêpstwa,
5) du¿a szkoda wyrz¹dzona rodzinie ucznia wskutek dzia³ania
si³ przyrody.
§11. 1. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê
odpowiednio §6 niniejszego regulaminu.
2. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê
materialn¹ ucznia indywidualnie.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy rozdzia³u 8a ustawy
z dnia 7.09.1991 r. o systemie owiaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê burmistrzowi Miasta i Gminy Go³añcz.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
() Eugeniusz Hañczuk

Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 4%
dotacji celowej otrzymanej przez Miasto i Gminê Go³añcz
w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.

1806
UCHWA£A Nr XXVIII/165/05 RADY MIEJSKIEJ W CZERNIEJEWIE
z dnia 31.03.2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, z 2002 r. Nr 62 poz. 558, z 2002
r. Nr 113 poz. 984, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271,

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214
poz. 1806) w zwi¹zku z art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991
r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Dz.U. z 2003r.
Nr 137, poz. 1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Dz.U.
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z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781),
uchwala siê: Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów na sta³e zameldowanych
na terenie Gminy Czerniejewa.
ROZDZIA£ I

2) 44,80 z³. przy II grupie dochodowej, o jakim mowa §3
ust. 4 pkt 2,
3) Indywidualne uzupe³nienie nie dotyczy uczniów zakwalifikowanych do I grupy dochodowej otrzymuj¹cych stypendium w pe³nej wysokoci.
§4. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres
roku szkolnego.

Postanowienie ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zameldowanym na
sta³e na terenie Gminy Czerniejewa uczniom szkó³ wymienionym w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela suma kwoty wynikaj¹cej
z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty
stanowi¹cej indywidualne uzupe³nienie stypendium stosownie do okolicznoci przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy
o systemie owiaty.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:
1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
116,00 z³. (I grupa),
2) dochód miesiêczny na cz³onka rodmy ucznia wy¿szy ni¿
116,00 z³. i nie przekraczaj¹cy 216,00 z³.(II grupa),
3) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
216,00 z³. i nie przekraczaj¹cy 316,00 z³.(III grupa).
3. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 112,00 z³.
4. Kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej wynosi:
1) przy I grupie - stypendium w pe³nej wysokoci, tj.
112,00 z³.
2) przy II grupie - 60% stypendium w pe³nej wysokoci tj.
67,20 z³.
3) przy III grupie - 40% stypendium w pe³nej wysokoci tj.
44,80 z³.
5. Kwota stanowi¹ca indywidualne
stypendium nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿:
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uzupe³nienie

1) 67,20 z³. przy III grupie dochodowej, o jakim mowa w §3
ust. 4 pkt 3,

2. W decyzji o przyznaniu stypendium ustala siê okresy
wyp³acania przyznanego stypendium szkolnego.
3. £¹czna wysokoæ otrzymanych przez ucznia stypendiów ze rodków publicznych o charakterze socjalnym nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ 1120,00 z³,
a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych - kwoty 1.008,00 z³.
§5. 1. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników i innych pomocy
naukowych,
3) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
4) w szczególnych przypadkach w formie wiadczenia
pieniê¿nego.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w kilku formach, o jakich mowa w §5 ust. 1.
3. W okresie od 01 stycznia 2005 r. do 31 czerwca
2005 r., w zwi¹zku z wdro¿eniem nowego systemu przyznawania stypendiów o charakterze socjalnym, wprowadza siê
wyp³aty w formie wiadczenia pieniê¿nego w ka¿dym przypadku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Gminn¹
Komisjê Stypendialn¹.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego
§6. 1. wiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada siê
na dziennik podawczy w Urzêdzie Miasta Czerniejewa od dnia
1 wrzenia do 15 wrzenia danego roku szkolnego,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych - od dnia 1 padziernika do 15 padziernika
danego roku szkolnego.
3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres
od dnia 01 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. uczniom
uprawnionym do ubiegania siê o stypendium szkolne na
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podstawie przepisów ustawy, mog¹ byæ sk³adane do dnia 23
marca 2005 r.

3) utrata pracy przez jedynego ¿ywiciela rodziny.

§7. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powo³uje Komisjê Stypendialn¹.

§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Miasta Czerniejewa propozycje dotycz¹ce formy w
jakiej mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu
i sposobu udzielania zasi³ku.

2. Sk³ad Komisji Stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegó³owe zadania okrela Burmistrza w odrêbnym zarz¹dzeniu.

2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §7 ust. 4 niniejszego regulaminu.

§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
ust. 1 pkt 1, jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za
udzia³ ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na
rachunek bankowy podmiotu zajêcia te organizuj¹cego.

3. Wysokoæ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ
kwoty 280,00 z³.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 ust. 1 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie
uczniowi szko³y podstawowej lub gimnazjalnej do r¹k w³asnych za porednictwem szko³y do której uczêszcza, podrêczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez
szko³ê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 ust. 1 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów zwi¹zanych pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania, po przedstawieniu dokumentów potwierdzaj¹cych poniesienie danego wydatku. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z
osob¹ przyznaj¹c¹ stypendium.
ROZDZIA£ IV
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
§9. 1. Uprawnionymi do otrzymania zasi³ku szkolnego s¹
osoby, o których mowa w §2, a znajduj¹ce siê przejciowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Czerniejewo
w trybie art. 90r ust. 4 ustawy o systemie owiaty.
3. Wniosek o zasi³ek szkolny mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie
Miasta Czerniejewa na dziennik podawczy w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 30 dni od wyst¹pienia zdarzenia uzasadniaj¹cego przyznanie tego zasi³ku.
§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:
1) po¿ar, zalanie, kradzie¿ - je¿eli te zdarzenia losowe uzasadniaj¹ pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym,
2) ciê¿ka choroba ucznia lub zgon cz³onka rodziny,

4. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê materialn¹ ucznia indywidualnie.
5. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznawany kilka razy
w roku, niezale¿nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§12. 1. wiadczenia pomocy materialnej przyznawane
s¹ na wniosek uprawnionych osób b¹d z urzêdu.
2. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w okrelonej wysokoci lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofniêcia pomocy s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Poznaniu.
3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
4. Wzór opinii dyrektora stanowi za³¹cznik nr 2.
5. Wzór zawiadczenia o zarobkach stanowi za³¹cznik
nr 3.
6. Wzór owiadczenia o dochodach rodziny stanowi za³¹cznik nr 4.
7. Wzór zawiadczenia o zameldowaniu na pobyt sta³y
stanowi za³¹cznik nr 5.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Czerniejewa.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czermoejewie
() Andrzej Szuba
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1807
UCHWA£A Nr XXVIII/167/05 RADY MIEJSKIEJ W CZERNIEJEWIE
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czerniejewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz.U. Nr
62 poz. 558 z 2002 r., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.U.
Nr 153 poz. 1271 z 2002 r., Dz.U. Nr 214 poz. 1806
z 2002 r., Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r., Dz.U. Nr 162 poz. 1568
z 2003 r., Dz.U. Nr 102 poz. 1055 z 2004 r., Dz.U. Nr 116 poz.
1203 z 2004 r.) w zwi¹zku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r.,
Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 96
poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 173 poz. 1808 z 2004 r.) uchwala
siê: Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy
Czerniejewo.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin niniejszy reguluje wzajemne relacje pomiêdzy Gmin¹ Czerniejewo, Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Gnienie a Odbiorcami us³ug wodoci¹gowo
kanalizacyjnych w oparciu o ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, ze zmianami) zwanej dalej
Ustaw¹ oraz przepisów wykonawczych.
§2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodê jest zadaniem w³asnym gminy zwana dalej Gmina Czerniejewo, która ustala
kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wielokrotnie plany
rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych opracowuje
Przedsiêbiorstwo po czym uchwala je Rada Miejska.
§3. Us³ugi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
na terenie Gminy Czerniejewo realizuje Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnienie zwane dalej
Przedsiêbiorstwem na podstawie zezwolenia udzielonego
decyzj¹ Burmistrza Gminy Czerniejewo.
§4. Odbiorc¹ us³ug zwanym dalej Odbiorc¹: w znaczeniu
niniejszego Regulaminu jest ka¿dy kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê na
podstawie zawartej z Przedsiêbiorstwem umowy.
ROZDZIA£ II
Zakres wiadczonych us³ug
§5. 1. Realizacjê budowy, rozbudowy i odtwarzania urz¹dzeñ wodoci¹gowych zapewnia Gmina Czerniejewo zgodnie
ze stosowanymi planami.

2. Urz¹dzenia wodoci¹gowe stanowi¹ w³asnoæ Gminy
Czerniejewo i s¹ przekazywane w drodze umów Przedsiêbiorstwu do eksploatacji.
§6. 1. Realizacjê budowy, rozbudowy i odtwarzania (wymiana) przy³¹czy wodoci¹gowych oraz pomieszczenia (studni
wodomierzowej) przewidzianego do lokalizacji wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na koszt
w³asny Odbiorca.
2. Przy³¹cza stanowi¹ w³asnoæ Odbiorcy i podlegaj¹
przekazaniu do eksploatacji Przedsiêbiorstwu na warunkach
okrelonych w umowie.
§7. 1. W przypadkach gdy inwestycje w³asne w³acicieli
lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plany inwestycyjne Gminy Czerniejewo w zakresie rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych dopuszcza siê ich wybudowanie na w³asny koszt.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1. zobowi¹zane s¹
do zawarcia porozumienia z Gmin¹ Czerniejewo okrelaj¹cego warunki wybudowania i przekazania tych urz¹dzeñ na
maj¹tek Gminy Czerniejewo.
§8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Przedsiêbiorstwo, a urz¹dzenia pomiarowego
i wodomierzy indywidualnych Odbiorca.
§9. 1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji, przekazanych w drodze umów, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz przy³¹czy.
2. Przedsiêbiorstwo ponosi koszty utrzymania i eksploatacji urz¹dzeñ, niezbêdnych napraw oraz nale¿noci podatkowych i innych op³at wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.
3. Je¿eli zgodnie z umow¹ przy³¹cze jest przyjête do
eksploatacji, Przedsiêbiorstwo ponosi koszty napraw i odtworzenia nawierzchni dróg i chodników. Odbiorca ponosi koszty
odtworzenia terenu w granicach swojej nieruchomoci.
ROZDZIA£ III
Obowi¹zki przedsiêbiorstwa
§10. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem.
§11. 1. Woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi i na
potrzeby gospodarcze winna odpowiadaæ wymaganiom okrelonych stosownymi przepisami prawa.
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2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularnego
(w okresach pó³rocznych) informowania organu wykonawczego i organu uchwa³odawczego gminy o jakoci wody
przeznaczonej do spo¿ycia.

1. iloci i jakoci us³ug,

§12. 1. O planowanych zak³óceniach w realizacji us³ug,
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiêbiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjê³y, co
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

4. praw, obowi¹zków i odpowiedzialnoci stron umowy,

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo organizuje dostawê wody rodkami
obwonymi lub wskazuje zastêpcze punkty poboru wody.
§13. 1. W sytuacjach awaryjnych /nag³e niespodziewane
zdarzenie/ przed zamkniêciem dostawy wody Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ, o wstrzymaniu dostawy wody,
mo¿liwie najszerszy kr¹g Odbiorców, a w szczególnoci placówki owiatowe realizuj¹ce zbiorowe ¿ywienie.
2. Przy przerwach w dostawie wody d³u¿szych ni¿ 4
godziny Przedsiêbiorstwo organizuje obwon¹ dostawê wody.
3. W przypadku niemo¿liwoci powiadomienia i pobrania
zapasu wody przez placówki owiatowe realizuj¹ce zbiorowe
¿ywienie Przedsiêbiorstwo zapewnia dowóz wody na zg³oszone zapotrzebowanie.
§14. 1. Przedsiêbiorstwo z 12 miesiêcznym wyprzedzeniem zawiadamia Odbiorców o planowanych zmianach technicznych, technologicznych i standardu urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, celem umo¿liwienia dostosowania instalacji
Odbiorcy do nowych warunków.
2. Koszty dostosowania instalacji ponosi Odbiorca.
§15. Przedsiêbiorstwo zapewnia Odbiorcom nale¿yty poziom us³ug oraz udziela pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji
us³ugi, taryf i przerw w dostawie.
§16. Zg³oszone reklamacje Przedsiêbiorstwo rozpatruje
niezw³ocznie. Reklamacje wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego rozpatrywane s¹ w terminie
dwutygodniowym.
§17. Przedsiêbiorstwo o zamiarze odciêcia wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego zawiadamia inspektora
sanitarnego, organ wykonawczy gminy oraz Odbiorcê co
najmniej 20 dni przed planowanym terminem.
ROZDZIA£ IV
Zawieranie umów i warunki przy³¹czenia do sieci
§18. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta z Odbiorc¹, który
posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego
do którego bêdzie dostarczana woda albo Odbiorc¹ który
korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej
o nieregulowanym stanie prawnym.
2. Umowa o dostarczenie wody zostaje zawarta z Odbiorc¹ którego nieruchomoæ, po spe³nieniu warunków przy³¹czenia, zosta³a przy³¹czona do sieci.
§19. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:

2. warunków realizacji us³ugi,
3. sposobu i terminów rozliczeñ,

5. zasad dostêpu do urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
6. zasad wykonania prac naprawczych i konserwacyjnoremontowych,
7. granice rozdzia³u kompetencji i ponoszenia kosztów napraw i eksploatacji.
§20. W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje
wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymagane jest zawarcie nowej umowy. Obowi¹zek zawarcia umowy ci¹¿y na
Odbiorcy.
§21. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy.
§22. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej nast¹pi po spe³nieniu warunków przy³¹czenia tj.: uzyskania warunków technicznych przy³¹czenia, uzgodnienia opracowanej dokumentacji technicznej, uzyskania pozwolenia na
budowê i pozytywnego odbioru wykonanego przy³¹cza zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. Przysz³y Odbiorca wystêpuje z wnioskiem o przy³¹czenie wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku nr 1 do regulaminu.
3. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ dokument potwierdzaj¹cy
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy
wniosek oraz mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹cej po³o¿enie nieruchomoci.
4. Przedsiêbiorstwo okrela warunki techniczne przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku okrelaj¹c: termin wa¿noci warunków technicznych, miejsce i sposób pod³¹czenia, wymagania dotycz¹ce miejsca instalowania wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych sieæ przed
ska¿eniem, granice odpowiedzialnoci.
1. Wniosek o przy³¹czenie stanowi integraln¹ czêæ umowy
i podlega aktualizacji, przez Odbiorcê, ka¿dorazowo po
zmianie warunków korzystania z us³ug.
§23. 1. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
2. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Przedsiêbiorstwo zawiera dodatkowe umowy
z korzystaj¹cymi z lokali, je¿eli spe³nione s¹ nastêpuj¹ce
warunki:
- wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z warunkami technicznymi uzgodnionymi
z Przedsiêbiorstwem,
- wnioskodawca przedstawi sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a zainstalowanymi
wodomierzami w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania, a tak¿e pisemne zgody g³ównych najemców
wszystkich lokali.
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- mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,

2. Reklamacjê wnosi siê w formie pisemnej.

- mo¿liwe jest odciêcie wody do ka¿dego lokalu indywidualnie.

3. Reklamacje rozpatrywane s¹ przez Przedsiêbiorstwo
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

§24. Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ umowy z korzystaj¹cymi z lokali w budynku wielolokalowym mimo niespe³nienia warunków okrelonych w §23 ust. 2 w przypadku niewyjanionej sytuacji prawnej nieruchomoci.

4. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia
pisemnej odpowiedzi na wniesion¹ reklamacje.

ROZDZIA£ V
Zasady rozliczeñ
§25. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
prowadzone s¹ na podstawie iloci dostarczonej wody oraz
op³at jednostkowych i op³at sta³ych okrelonych w taryfie
zatwierdzonej uchwa³¹ Rady Miasta Gniezna, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy i og³oszonej w miejscowej prasie na co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.
§26. 1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie
wodomierza g³ównego.
2. W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody ustala siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia
okrelonych w przepisach wykonawczych do Ustawy.
3. W przypadku awarii wodomierza g³ównego do rozliczeñ przyjmuje siê zu¿ycie z ostatnich 3-ch okresów rozliczeniowych przed awari¹.
§27. 1. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami
lokali w budynkach wielolokalowych, iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzglêdnieniem kosztów eksploatacji wodomierza g³ównego i ró¿nicy wskazañ pomiêdzy odczytem g³ównego a sum¹ wskazañ wodomierzy indywidualnych.
2. Sposób rozliczania ró¿nicy wskazañ i kosztów eksploatacji wodomierza g³ównego okrela umowa.
§28. 1. Za wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów
ulicznych, zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann, na cele
przeciwpo¿arowe, do zraszania ulic i publicznych terenów
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê Czerniejewo.
§29. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.

§32. W przypadku uznania reklamacji, Przedsiêbiorstwo
zobowi¹zane jest do zrekompensowania udokumentowanych
szkód lub zwrotu nienale¿nych op³at w sposób uzgodniony
z Odbiorc¹.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki odbiorcy
§33. 1. Odbiorca zobowi¹zany jest wykonywaæ umowê
zgodnie z jej zapisami, a w szczególnoci terminowo
regulowaæ nale¿noci za wykonanie us³ugi.
2. W przypadku wyst¹pienia okolicznoci uzasadniaj¹cych odciêcie wody okrelonych w §42 ust. 2 na uzasadniony
wniosek odbiorcy Przedsiêbiorstwo mo¿e wszcz¹æ postêpowanie ugodowe.
§34. Odbiorca
zapewnia
niezawodne
dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, zerwaniem plomb, dostêpem osób
nieuprawnionych oraz prawid³owe utrzymanie miejsca ich
lokalizacji i niezw³ocznie powiadamia Przedsiêbiorstwo o
uszkodzeniach, w tym o zerwaniu plomb.
§35. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do korzystania
z zaopatrzenia w wodê w sposób nie utrudniaj¹cy i nie
pogarszaj¹cy us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo
w szczególnoci powiadomienie o:
1. zmianach w³asnociowych, parametrów okrelonych
umow¹ i wszelkich zmianach w instalacji zwiêkszaj¹cych
pobór wody, zastosowania urz¹dzeñ do podniesienia cinienia i pojemnociowych podgrzewaczy wody.
2. w³asnych ujêciach wody.
ROZDZIA£ VIII
Prawa przedsiêbiorstwa

ROZDZIA£ VI
Prawa odbiorcy
§30. 1. Odbiorca ma prawo ¿¹daæ od Przedsiêbiorstwa
wykonania umowy z nale¿yt¹ starannoci¹ i w sposób odpowiadaj¹cy jej celowi spo³eczno - gospodarczemu.
2. Odbiorca jest uprawniony do otrzymania pe³nej
informacji dotycz¹cej przedmiotu umowy, zg³aszania uwag
i za¿aleñ w specjalnie tym celu utworzonym dziale obs³ugi
odbiorcy.
§31. 1. Odbiorca ma prawo zg³osiæ reklamacje dotycz¹c¹
iloci wiadczonych us³ug.

§36. Po okazaniu pisemnego upowa¿nienia wystawionego przez Przedsiêbiorstwo, jego przedstawiciele maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub pomieszczeñ ka¿dego, kto
korzysta z us³ug, w celu: dokonania odczytu, przeprowadzenia
kontroli wodomierza g³ównego, urz¹dzenia pomiarowego,
wodomierzy indywidualnych, dokonania napraw.
§37. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia
umowy, je¿eli przy³¹cza do sieci zosta³y wykonane niezgodnie
lub z pominiêciem niniejszego regulaminu.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody je¿eli:
a) przy³¹cza wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
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b) Odbiorca us³ug nie uici³ op³at za dwa okresy obrachunkowe,
c) Stwierdzono celowe uszkadzanie lub pomijanie wodomierzy lub urz¹dzeñ pomiarowych.
3. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody
lub /i nielegalnego omijania, uszkadzania oraz zerwania plomb,
wodomierzy lub urz¹dzeñ pomiarowych, Przedsiêbiorstwo
ma prawo natychmiastowego i bezwarunkowego odciêcia
wody.
4. Straty Przedsiêbiorstwa z tytu³u zniszczeñ wodomierzy, oraz koszty zwi¹zane z odciêciem i ponownym pod³¹czeniem do sieci, ponosi Odbiorca.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia szczególne
§38. 1. Dopuszcza siê wykonanie wspólnych przy³¹czy
do budynków bliniaczych, budynków zlokalizowanych na
terenie jednej nieruchomoci lub nieruchomoci s¹siaduj¹cych.
2. Przedsiêbiorstwo wyda warunki techniczne wspólnego
przy³¹czenia po przed³u¿eniu umowy zawartej pomiêdzy w³acicielami nieruchomoci, okrelaj¹cej warunki wspólnego
u¿ytkowania, ponoszenia kosztów, mo¿liwoci rozwi¹zania i
postêpowania w przypadku zbycia w³asnoci.
3. W przypadku pod³¹czenia kolejnych budynków na terenie jednej nieruchomoci wodomierze lub urz¹dzenia pomiarowe, winny byæ zlokalizowane w obiekcie zlokalizowanym najbli¿ej sieci wodoci¹gowej. Odcinki przewodów ³¹cz¹ce kolejne budynki stanowi¹ instalacjê wewnêtrzn¹ Odbiorcy.
§39. Na pisemny wniosek Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo
zobowi¹zane jest do sprawdzenia prawid³owoci wskazañ
wodomierza g³ównego przez Obwodowy Urz¹d Miar.
W razie stwierdzenia przez Obwodowy Urz¹d Miar, prawid³owoci dzia³ania wodomierza, koszty postêpowania obejmuj¹cej: koszt demonta¿u i monta¿u, koszty przesy³ki oraz koszty
sprawdzenia ponosi Odbiorca. Odwo³anie od wyniku badania
legalizacyjnego sk³ada siê do jednostki przeprowadzaj¹cej
badanie.
§40. Odbiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy, utwardzeñ, nasadzeñ drzew lub krzewów oraz innych elementów
ma³ej architektury nad przy³¹czami w pasie 5 metrów. Niedotrzymanie tej zasady mo¿e skutkowaæ odst¹pieniem do dokonania naprawy do czasu usuniêcia przez Odbiorcê przeszkód.
Za zniszczenia w tym pasie, w przypadku usuwania awarii
Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
§41. 1. Koszty naprawy i odtworzenia terenu w obrêbie
nieruchomoci, na której znajduj¹ siê urz¹dzenia wodoci¹gowe stanowi¹ce w³asnoæ Gminy, ponosi Przedsiêbiorstwo.
2. Koszty ewentualnego odszkodowania z tytu³u ewentualnych strat poniesionych przez Odbiorcê, ustalonych przez
rzeczoznawcê, ponosi Gmina.

§42. Za wodê pobran¹ do realizacji budynków i budowli
dopuszcza siê rozliczenie w formie rycza³tu, w iloci 1 m3 za
ka¿dy 1 m2 powierzchni ca³kowitej obiektu wynikaj¹cej
z projektu, w okresie do 3 lat.
§43. 1. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru
wody Przedsiêbiorstwo obci¹¿y Odbiorcê nale¿noci¹
za ca³y okres nielegalnego poboru wody lub/i w wysokoci
50-krotnej ceny 1 m 3 wody wynikaj¹cej z aktualnej
taryfy za ka¿dy miesi¹c, a w przypadku przedsiêbiorcy
500 - krotnociom.
2. Za pocz¹tek nielegalnego poboru wody uznaje siê
datê, wydania warunków technicznych, zameldowania, pozwolenia na budowê, rachunku za wykonanie przy³¹czy, odbioru technicznego sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
je¿eli by³y nowo budowane.
§44. W przypadku nieruchomoci, w której lokale stanowi¹ odrêbne w³asnoci, dopuszcza siê zawarcie umów
z poszczególnymi w³acicielami z pominiêciem wodomierza
g³ównego pod warunkiem wykonania instalacji tak, aby wszystkie wodomierze by³y zlokalizowane w miejscu przeznaczonym
na wodomierz g³ówny.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§45. W prawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
stosuje siê przepisy obowi¹zuj¹cego prawa a w szczególnoci:
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. Nr 72,
poz. 747 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Kodeks cywilny (Dz. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
§46. 1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczenia regulaminu Odbiorcom us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo w terminie 12 m-cy od dnia uchwalenia Regulaminu zawrze nowe umowy z dotychczasowymi
Odbiorcami.
§47. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy.
§48. Traci moc uchwa³a Nr XVII/100/04 z dnia
31.05.2004 r. Rady Miejskiej w Czerniejewie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Czerniejewo.
§49. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czerniejewie
() Andrzej Szuba
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1808
UCHWA£A Nr XXIX/265/2005 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Kazimierz Biskupi
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. i Nr 281, poz. 2781) uchwala siê: Regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszka³ych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie Gminy Kazimierz Biskupi uczniom szkó³ wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalenia wysokoci
i formy stypendium szkolnego.
§3. 1. Realn¹ wysokoæ stypendium szkolnego okrela
siê w ka¿dej sprawie indywidualnie, po analizie i weryfikacji
ka¿dego z³o¿onego wniosku.
2. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym okrela kwota wynikaj¹cej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:

2) przy II grupie - 80%
3) przy III grupie -

60% stypendium w pe³nej wysokoci.

§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ kwot, o których
mowa w art. 90d ust. 11 ustawy o systemie owiaty.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
4) wiadczenia pieniê¿nego, (po przed³o¿eniu rachunków
uwzglêdniaj¹cych rzeczywiste potrzeby edukacyjne).
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Referacie do spraw Ogólno - Spo³ecznych Urzêdu
Gminy Kazimierz Biskupi.
§7. 1. Cia³em o charakterze opiniodawczo  doradczym
jest Gmina Komisja Stypendialna, powo³ywana przez Wójta
Gminy Kazimierz Biskupi.

1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
150,00 z³ (I grupa),

2. W sk³ad Komisji wchodz¹:
Wiceprzewodnicz¹cy i dwóch cz³onków.

2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
150,00 z³ i nie przekraczaj¹cy 250,00 z³ (II grupa),

3. Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego wyznacza
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.

3) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
250,00 z³ i nie przekraczaj¹cy 316,00 z³ (III grupa),
4. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 80,00 z³ miesiêcznie.
5. Kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej wynosi:
1) przy I grupie - 100%

Przewodnicz¹cy,

4. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,
2) wstêpne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) negatywne opiniowanie wniosków nie zas³uguj¹cych na
pozytywne rozpatrzenie,
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4) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji dotycz¹cych
formy w jakiej mo¿e byæ przyznane stypendium szkolne,
tryb i okres na jaki bêdzie udzielone stypendium szkolne,
5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym
stypendium szkolne ma byæ przyznane z urzêdu.
5. Wójt mo¿e zlecaæ Komisji inne zadania ni¿ wymienione
w ust. 4.
6. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.
7. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³.
8. Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Sekretarz Gminy
Kazimierz Biskupi.
§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu zajêcia te organizuj¹cego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi
do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y do której
uczêszcza podrêczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szko³ê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie)
kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia
z osob¹ przyznaj¹c¹ stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 p³atne
jest raz w semestrze w terminie do dnia 15 grudnia i 15 maja
ka¿dego roku. Za okres o dnia 1 stycznia 2005 r do dnia 30
czerwca 2005 r w terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku w
kasie Urzêdu Gminy w godzinach jej otwarcia. Przekazywanie
stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczêdnociowo - rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemn¹ zgod¹
wnioskodawcy.

ROZDZIA£ IV
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Kazimierz Biskupi
w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci: po¿ar, okradzenie albo zalanie
mieszkania ucznia lub jego prawnych opiekunów, które to
zdarzenia uzasadniaj¹ pokrycie wydatków zwi¹zanych
z procesem edukacyjnym lub pomoc¹ rzeczow¹ o charakterze
edukacyjnym.
§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi propozycje dotycz¹ce formy
w jakiej mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu
i sposobu udzielania zasi³ku.
2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §7 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Proponowana przez
Komisjê kwota zasi³ku szkolnego nie mo¿e jednorazowo przekraczaæ kwoty, o której mowa w art. 90e ust. 3 ustawy
o systemie owiaty.
3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê materialn¹ ucznia indywidualnie.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe.
§12. Gmina gwarantuje na realizacjê zadania wysokoæ
rodków adekwatnych do wysokoci dotacji przekazanej
z bud¿etu pañstwa.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tomasz Piaseczny
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1809
UCHWA£A Nr XXIV/139/05 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoci S³awno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 r. z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowe
uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê ulicom, po³o¿onym na terenie miejscowoci S³awno nazwy:
1) ulica G³ówna,
2) ulica Boczna,
3) ulica Za Jeziorem,
4) ulica Lena,
5) ulica Polna,
6) Osiedle Lene,
7) ulica Gnienieñska,

8) ulica Kwiatowa,
9) ulica Kocielna,
10) ulica Krótka
11) ulica Zakrzewska
- oznaczonych na mapie pogl¹dowej stanowi¹cej za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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1810
UCHWA£A Nr XXIV/140/05 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Kiszkowo
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co nastêpuje:

2. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowo.

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych, których zarz¹dc¹ jest Gmina Kiszkowo na
cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg - zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. 1. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny traktuje siê jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/140/05
Rady Gminy Kiszkowe
z dnia 31 marca 2005

STAWKI OP£AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY KISZKOWO
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1811
UCHWA£A Nr XXIV/141/05 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowe z dnia 27
lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorz¹dom Mieszkañców So³ectw
Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co nastêpuje:

ha zapisana w KW 57252 boisko sportowe i dzia³ka zabudowana -wietlica nr 38/1 o powierzchni 0,14,00 ha zapisana w
KW 44977.

§1. W za³¹czniku numer 2 do uchwa³y Nr XXXIV/220/02
Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie
nadania Statutów Samorz¹dom Mieszkañców So³ectw w §6
dodaje siê ust. 2 o treci: Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi
So³ectwa Charzewo powierza siê w zarz¹dzanie i korzystanie
z nastêpuj¹cych sk³adników mienia komunalnego, stanowi¹cego w³asnoæ Gminy: dzia³ka nr 47/1 o powierzchni 1.30,62

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak

1812
UCHWA£A Nr XXIV/144/2005 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Kiszkowo
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie Gminy Kiszkowo, w brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIV/144/05
Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 31 marca 2005r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE GMINY KISZKOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1. sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2. formy stypendium szkolnego,
3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego ,
4. tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie Gminy Kiszkowe uczniom szkó³ wymienionych
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe :
1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
150,00 z³  I grupa,
2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia od
151,00 - 250,00 z³  II grupa,
3) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia od
251,00- 316,00 z³  III grupa.
3. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi 112,00 z³.
4. Kwota stypendium wynikaj¹ca z zakwalifikowania
ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie - 60,00 z³.
2) przy II grupie - 55,00 z³.
3) przy III grupie - 45,00 z³.
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ 1.120,00 z³.,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczy-

cielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych kwoty 1.008,00 z³.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
z zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych, realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
4) wiadczenia pieniê¿nego, w szczególnoci wyp³acanego
comiesiêcznie w okresie zajêæ szkolnych.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Referacie Owiaty Urzêdu Gminy w Kiszkowie.
§7. Organem opiniodawczo - doradczym jest Komisja
Stypendialna, powo³ana przez Wójta Gminy Kiszkowo.
§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu organizuj¹cego te zajêcia.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane za porednictwem szko³y do
której uczeñ uczêszcza lub na podstawie okazanych przez
rodziców rachunków, potwierdzonych przez szko³ê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów na dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania ucznia na podstawie przed³o¿onych biletów lub w inny udokumentowany sposób albo
poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osob¹ przyznaj¹c¹
stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest
wyp³acane z góry pierwszego dnia roboczego miesi¹ca za
który przys³uguje, w formie gotówkowej w kasie Urzêdu
Gminy w Kiszkowie.
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ROZDZIA£ IV

§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:

Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego

1) po¿ar mieszkania,

§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê do 3%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Kiszkowe w trybie
art. 90r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.

2) utrata na skutek kradzie¿y podrêczników i pomocy szkolnych niezbêdnych do realizacji obowi¹zku szkolnego,
3) mieræ przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna
prawnego.

1813
UCHWA£A Nr XXX/182/05 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarz¹dc¹ jest Gmina Powidz na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086
z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art.
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.) Rada
Gminy Powidz uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni jezdni 10 z³,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 10 z³,
3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 10 z³.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,50 z³,

b) w terenie zabudowanym - 1 z³,
2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 1 z³,
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1 z³.
§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny,
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) za obszarem zabudowanym - 5 z³,
2) w obszarze zabudowanym - 10 z³,
3) na obiekcie mostowym - 100 z³.
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone
w §1, §2 i §4:
1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni :
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie - 5 z³,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie - 5 z³,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
w³¹cznie - 10 z³,
2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych - 5 z³,
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3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) - 5 z³.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski

1814
UCHWA£A Nr XXX/183/05 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy Powidz uchwala: Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Powidz.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie gminy Powidz uczniom szkó³ wymienionych w art.
90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela suma kwot wynikaj¹ca
z algorytmu okrelonego w ust. 4 stosownie do okolicznoci
przewidzianych art. 90d ustawy o systemie owiaty.
2. Uczniowi nale¿y siê stypendium, je¿eli wskanik dochodu na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty okrelonej

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
3. Wysokoæ stypendium jest uzale¿niona od wysokoci
wskanika dochodów na osobê w rodzinie i nie mo¿e byæ
ni¿sze ni¿ 80% kwoty (Smin) o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. 228, poz. 2255 ze zm.) i nie mo¿e przekraczaæ 200% kwoty (Smax)o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych.
4. Wysokoæ stypendium szkolnego okrela siê wzorem:
1) Stn = St min + Dsn
gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:
Stn - stypendium dla n  tego ucznia
St min  stypendium minimalne
n  iloæ zakwalifikowanych wniosków (uczniów)
Dsn  dodatek stypendialny dla n  tego ucznia
2) Je¿eli wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie jest nie
mniejsza od odpowiedniej redniej wysokoci dochodu to
uczeñ otrzymuje stypendium minimalne. Je¿eli wysokoæ
dochodu na osobê w rodzinie jest mniejsza od odpowiedniej redniej wysokoci dochodu, to uczeñ oprócz stypendium minimalnego otrzymuje dodatek stypendialny okrelony wzorem:
Wd  Wdn

D s n =
n
gdzie:

1

Wd -

x Ns
Wdn
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Wdn - suma dochodów na osobê w rodzinie z wniosków poni¿ej redniej (Wd)
Dsn - dodatek stypendialny kolejnego ucznia
Wd  rednia wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie
wród zg³oszonych wniosków
Wdn  wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie kolejnego
ucznia
n

liczba (iloæ) z³o¿onych wniosków o wysokoci
dochodu na osobê w rodzinie mniejszej od odpowiedniej redniej dochodu (Wd)
1 -

Ns  nadwy¿ka stypendialna
3) redni¹ dochodu na osobê w rodzinie obliczamy:
Wd =
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Wdn
n

§7. 1. Cia³em o charakterze opiniodawczo - doradczym
jest Gminna Komisja Stypendialna powo³ywana przez
Wójta Gminy Powidz w drodze zarz¹dzenia.
2. W sk³ad Komisji wchodz¹ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy i pozostali cz³onkowie w liczbie 4 osób.
3. Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego wybieraj¹
cz³onkowie Komisji.
4. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,
2) weryfikacja wysokoci proponowanych stypendiów wed³ug §3,
3) opiniowanie wniosków nie zas³uguj¹cych na pozytywne
rozpatrzenie,
4) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym
stypendium szkolne ma byæ przyznane z urzêdu.

gdzie:
Wdn  suma dochodów na osobê w rodzinie ze wszystkich zakwalifikowanych wniosków
4) Nadwy¿kê stypendialn¹ okrela siê nastêpuj¹co:
Ns = Kst  n x St min
gdzie:
Kst  kwota przeznaczona w bud¿ecie gminy na stypendia
szkolne
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ 1.120 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych - kwoty 1.008 z³.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,

5. Wójt mo¿e zlecaæ Komisji inne zadania ni¿ wymienione
w ust. 4.
6. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.
7. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³.
8. Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Urz¹d Gminy Powidz.
§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu organizuj¹cego te zajêcia lub w kasie
Urzêdu Gminy.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi
do r¹k w³asnych podrêczników wskazanych przez niego
i zaakceptowanych przez szko³ê. Dostarczenie podrêczników
mo¿e odbywaæ siê za porednictwem szko³y do której uczeñ
uczêszcza.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3, jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów
zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osob¹ przyznaj¹c¹ stypendium.

4) wiadczenia pieniê¿nego, w szczególnoci wyp³acanego w
okresie zajêæ szkolnych.

4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest
wyp³acane z góry do dnia dziesi¹tego ka¿dego miesi¹ca za
który przys³uguje, w formie gotówkowej, w kasie Urzêdu
Gminy Powidz w godz. 9.00 - 14.00.

ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ IV

Tryb i sposób udzielania stypendium, szkolnego

Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego

§6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w sekretariacie Urzêdu Gminy Powidz za potwierdzeniem
odbioru, na druku stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Powidz w trybie art.
90r, ust. 4 ustawy o systemie owiaty.
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§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:

3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê
materialn¹ ucznia indywidualnie.

- po¿ar, zalanie, okradzenie mieszkania ucznia, mieræ
rodziców lub opiekuna, d³ugotrwa³a choroba - je¿eli zdarzenia uzasadniaj¹ pokrycie wydatków zwi¹zanych
z procesem edukacyjnym.

§12. W roku szkolnym 2004/2005 wnioski na stypendia
nale¿y sk³adaæ w terminie do 15 kwietnia 2005 r.

§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Powidz propozycje dotycz¹ce formy w jakiej
mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny, oraz tryb i sposób
udzielania zasi³ku.
2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §7 ust. 4 niniejszego regulaminu.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski
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1815
UCHWA£A Nr XXIII/160/2005 RADY GMINY S£UPCA
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pón.zm.) uchwala siê: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie gminy S³upca.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne.
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie gminy S³upca uczniom szkó³ wymienionych w art. 90b
ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym wynosi 80% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963).
§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego w
okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowe ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ 1.120,00 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych kwoty 1.008,00 z³.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u w
zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
4) wiadczenia pieniê¿nego, w szczególnoci wyp³acanego
comiesiêcznie w okresie zajêæ szkolnych.
§6. 1. Cia³em o charakterze opiniodawczo-doradczym jest
Gminna Komisja Stypendialna powo³ana przez Wójta Gminy
S³upca.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,
2) negatywne opiniowanie wniosków nie zas³uguj¹cych na
pozytywne rozpatrzenie,
3) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym
stypendium szkolne ma byæ przyznane z urzêdu.
3. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem Gminy.
4. Z posiedzenia Komisja sporz¹dza protokó³.
5. Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Samorz¹dowa Administracja Szkó³ i Przedszkoli Gminy S³upca.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
§7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
pobiera siê i sk³ada w szkole, do której uczêszcza uczeñ
z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku szkó³, dla których organem prowadz¹cym nie jest gmina S³upca szko³a wykonuje obowi¹zki,
o których mowa w ust. 1, o ile zostanie zawarte w tej materii
stosowne porozumienie.
3. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 i 2 wnioski
pobiera siê i sk³ada w Samorz¹dowej Administracji Szkó³ i
Przedszkoli Gminy S³upca.
§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu zajêcia te organizuj¹cego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi
do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y do której

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 58

Poz. 1815, 1816

— 6445 —

uczêszcza podrêczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szko³ê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów
zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osob¹ przyznaj¹ca przyznaj¹c¹ stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest
wyp³acane 20 ka¿dego miesi¹ca za który przys³uguje
w formie gotówkowej, w kasie Urzêdu Gminy w S³upcy
w godzinach od 800 do 1400. Przekazywanie stypendium
w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczêdnociowo rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemn¹ zgod¹ wnioskodawcy.

§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:
1) klêski ¿ywio³owe,
2) d³ugotrwa³a choroba lub mieræ.
§11. 1. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê
odpowiednio §6 niniejszego regulaminu.
2. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê
materialn¹ ucznia indywidualnie.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIA£ IV
Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Marek Walczak

§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê S³upca w trybie art.
90r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.

1816
UCHWA£A Nr XXV/164/05 RADY GMINY WILCZYN
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala siê: Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Wilczyn
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne s¹ przyznawane zamieszka³ym na
terenie gminy Wilczyn uczniom szkó³ wymienionych w art. 90
b ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
ROZDZIA£ II
Sposób ustalania wysokoci
i formy stypendium szkolnego
§3. 1. Wysokoæ miesiêcznego stypendium szkolnego
w danym roku szkolnym okrela suma kwoty wynikaj¹cej
z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty
stanowi¹cej indywidualne uzupe³nienie stypendium stosow-
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nie do okolicznoci przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy
o systemie owiaty.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce grupy dochodowe:

3. Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego wybieraj¹
pozostali cz³onkowie Komisji.
4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia do kwoty
- 150,00 z³. (I grupa),

1) sprawdzenie wniosków o stypendium szkolne pod wzglêdem poprawnoci formalnej,

2) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
- 150,00. z³ i nie przekraczaj¹cy - 250,00 z³ (II grupa),

2) wstêpne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

3) dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
- 250,00. z³ i nie przekraczaj¹cy - 316,00. z³ (III grupa).
3. Stypendium w pe³nej wysokoci wynosi - 65,00 z³.

3) przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji stanowi¹cej
indywidualne uzupe³nienie stypendium,
4) negatywne opiniowanie wniosków nie zas³uguje na
pozytywne rozpatrzenie,

4. Kwota wynikaj¹ca z zakwalifikowania ucznia do
grupy dochodowej wynosi:

5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym
stypendium szkolne ma byæ przyznane z urzêdu.

1) przy I grupie - 100%, kwoty okrelonej w ust. 3 niniejszego
paragrafu tj. 65,00

5. Wójt mo¿e zlecaæ Komisji inne zadania nie wymienione w ust. 4.

2) przy II grupie - 80%, kwoty okrelonej w ust. 3 niniejszego
paragrafu tj. 52,00

1. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych
z Wójtem.

3) przy III grupie - 70%, kwoty okrelonej w ust. 3 niniejszego
paragrafu tj. 45,50 stypendium w pe³nej wysokoci.

2. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³.

§4. 1. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §3.
2. Wysokoæ stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie
mo¿e w danym roku szkolnym przekraczaæ 650 z³,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych  585 z³.
§5. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u w
zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników,
3) pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
4) wiadczenia pieniê¿nego po przed³o¿eniu rachunków
uwzglêdniaj¹cych rzeczywiste potrzeby edukacyjne.
ROZDZIA£ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Urzêdzie Gminy za potwierdzeniem odbioru.

3. Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia stanowisko ds.
dodatków mieszkaniowych.
§8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5
pkt 1 jest udzielane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy przedmiotu zajêcia te organizuj¹cego.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczanie uczniowi
do r¹k w³asnych lub za porednictwem szko³y do której
uczêszcza podrêczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szko³ê.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowoci po³o¿enia szko³y. Sposób
przekazania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osob¹
przyznaj¹c¹ stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §5 pkt 4 jest
wyp³acane raz w semestrze w terminie do dnia 15 maja
i 15 grudnia ka¿dego roku.
5. Za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005
r. w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. w kasie Urzêdu
Gminy, w godzinach jej otwarcia. Przekazywane stypendium
w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczêdnociowo 
rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemn¹ zgod¹ wnioskodawcy.
ROZDZIA£ IV

§7. 1. Cia³em o charakterze opiniodawczo  doradczym
jest Gminna Komisja Stypendialna, powo³ana przez Wójta
Gminy.

Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego

2. W sk³ad Komisji wchodz¹ Przewodnicz¹cy, Wiceprzewodnicz¹cy i pozostali cz³onkowie, w liczbie 5 osób.

§9. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Wilczyn w trybie art.
90 r ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
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§10. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku s¹ w szczególnoci:

3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacje
materialn¹ ucznia indywidualnie.

1) po¿ar,

ROZDZIA£ V

2) kradzie¿,
3) mieræ cz³onka rodziny,

Postanowienia koñcowe

4) ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba.
§11. 1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy propozycje dotycz¹ce formy w jakiej mo¿e byæ
przyznany zasi³ek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania
zasi³ku.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §6 i §7 ust. 4 niniejszego regulaminu.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Jadwiga Kujawa

1817
UCHWA£A Nr XX/123/2005 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie prowadzenia orodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, 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 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055),, oraz art. 20 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703),
uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Powiatowy orodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wiadczy specjalistyczne us³ugi
terapeutyczne i rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia.
2. Powiat Nowotomyski prowadzi samodzielnie lub
zleca prowadzenie orodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi organizacji pozarz¹dowej prowadz¹cej
dzia³alnoæ w zakresie pomocy spo³ecznej zwanej dalej podmiotem uprawnionym (zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami).
3. Sposób przekazania dotacji dla organizacji pozarz¹dowej oraz iloæ uczestników okreli umowa.

4. Orodek jest placówk¹ o charakterze dziennym.
5. Regulamin orodka ustala podmiot prowadz¹cy
w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy
o pomocy spo³ecznej i ochronie zdrowia psychicznego.
§2. W celu realizacji zadania okrelonego w §1 ust. 1
uchwa³y ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1. Przyznanie skierowania do orodka nastêpuje w drodze
decyzji administracyjnej wydanej przez Starostê Nowotomyskiego.
2. wiadczenia w ramach orodka maj¹ charakter odp³atny.
3. Op³atê za pobyt w orodku okrela podmiot kieruj¹cy,
uwzglêdniaj¹c potrzeby kierowanej osoby. Osoby nie ponosz¹ op³at, je¿eli ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy
o pomocy spo³ecznej.
4. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce odp³atnoci w zale¿noci od
podanego dochodu osoby kierowanej:
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5. Odp³atnoæ pobiera siê z góry na dany miesi¹c kalendarzowy. P³atne do ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego.

§3. W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹
stosuje siê odpowiednio przepisy o pomocy spo³ecznej
i ochronie zdrowia psychicznego.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci powy¿ej 14
dni kalendarzowych odp³atnoci nie pobiera siê za dni
nieobecnoci.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Nowotomyskiego.

7. W przypadkach szczególnych, na wniosek zainteresowanej osoby lub pracownika socjalnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie mo¿na odst¹piæ w czêci lub
w ca³oci od ¿¹dania zwrotu wydatków za udzielone
wiadczenie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Wilkoñski

1818
UCHWA£A Nr XX/124/2005 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeñ u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami
spalinowymi na Jeziorze Zb¹szyñskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zb¹szyñ
Na podstawie art. 116 ust 1 i 4 oraz art. 338 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627 ze zmianami) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na J. Zb¹szyñskim, J. Nowowiejskim
i rzece Obrze zakaz u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami spalinowymi takich jak:
1. skuterów wodnych i ³odzi wyczynowo - sportowych bez
wzglêdu na moc silnika - przez ca³y rok,
2. wszystkich jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami
spalinowymi - od kalendarzowego zachodu s³oñca do 6°°
rano.
§2. Dopuszcza siê u¿ywanie jednostek p³ywaj¹cych
napêdzanych silnikami spalinowymi w okresie od 15 czerwca

do 31 padziernika w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 50 m od
brzegów jezior, k¹pielisk, pla¿, ³odzi wêdkarskich, innych
jednostek p³ywaj¹cych oraz sprzêtu rybackiego, a na rzece
Obra z prêdkoci¹ nie przekraczaj¹c¹ 5 km/h.
§3. Zakazy, o których mowa w §1 nie dotycz¹:
1. Policji, Pañstwowej Stra¿y Rybackiej i Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Spo³ecznej Stra¿y
Rybackiej, Gospodarstwa Rybackiego Zb¹szyñ, s³u¿b ochrony rodowiska - podczas wykonywania czynnoci s³u¿bowych,
2. Klubów i organizacji sportowych:
1. w trakcie prowadzenia praktycznych zaj¹æ szkoleniowych,
2. do zabezpieczania regat i imprez ¿eglarskich oraz
sêdziowania,
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3. Jachtów ¿aglowych podczas manewrów podchodzenia
i odchodzenia od pomostu lub brzegów jezior i na odcinkach rzeki.

§6. Naruszenie ograniczeñ okrelonych w uchwale
podlega karze grzywny na podstawie przepisów Kodeksu
postêpowania w sprawach o wykroczenia.

§4. U¿ytkownicy jednostek okrelonych w §3 pkt 1 i 2
zobowi¹zani s¹ w terminie do dnia 10 maja ka¿dego roku
przed³o¿yæ Zarz¹dowi Powiatu Nowotomyskiego wykaz ³odzi
przez nich u¿ywanych wraz z podaniem ich numerów rejestracyjnych oraz informacji o mocy silnika.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Nowotomyskiego.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§5. W uzasadnionych przypadkach Zarz¹d Powiatu
Nowotomyskiego mo¿e na wniosek zainteresowanego wydaæ
okresowe zezwolenie na korzystanie z jednostek okrelonych
w §1 pkt 1.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Wilkoñski

1819
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY WILCZYN ZA 2004 ROK
DOCHODY
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ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUD¯ETOWEJ: ZAK£ADY BUD¯ETOWE,
RODKI SPECJALNE, GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA ZA 2004 ROK
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej
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2. Gminny Orodek Sportu i Rekreacji
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3. rodek specjalny przy Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej
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4. rodek specjalny przy Gminnym Przedszkolu
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5. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
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1820
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE
z dnia 11 kwietnia 2005 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Przykona
i Rady Gminy Wilczyn przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2005 r.
Na podstawie art. 182 i art. 183 w zwi¹zku z art. 193 ust.
1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pón. zm.) Komisarz Wyborczy
w Koninie podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do:
I

Rady Gminy Przykona w okrêgu wyborczym Nr 6,
w którym wybierano 1 radnego:
1. Wybory odby³y siê.
2. G³osowanie przeprowadzono.
3. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a
- 392
4. W g³osowaniu wziê³o udzia³ - 261 wyborców, którym
wydano karty do g³osowania, co stanowi 66,58 %
uprawnionych do g³osowania
5. Ogólna liczba g³osów oddanych - 261
6. G³osów wa¿nych oddano - 254

7. Radnym zosta³ wybrany z listy Nr 4 KWW Marka
Urbaniaka
URBANIAK Marek
II. Rady Gminy Wilczyn w okrêgu wyborczym Nr 4,
w którym wybierano 1 radnego:
1. Wybory odby³y siê.
2. G³osowanie przeprowadzono.
3. Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a
- 953
4. W g³osowaniu wziê³o udzia³ - 387 wyborców, którym
wydano karty do g³osowania, co stanowi 40,61 %
uprawnionych do g³osowania
5. Ogólna liczba g³osów oddanych - 387
6. G³osów wa¿nych oddano - 381
7. Radnym zosta³ wybrany z listy Nr 2 Komitet Wyborczy
TS
MIÊTKIEWSKI B³a¿ej

Komisarz Wyborczy
() Pawe³ Sypniewski
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