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UCHWAŁY
nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli

2279

nr XVIII/4/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli

2283

nr XXIV/155/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia
pomnika przyrody

2287

nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Szubin

2287

nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych
warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę

2288

nr XXXIV/263/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania
nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Tur, Kołaczkowo i Stanisławka
gm. Szubin

2292

nr 13/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dębowa
Łąka

2296

nr XXXVII/197/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń

2299

nr XX/129/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli

2300

nr XXXI/227/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Wąbrzeźno

2304

nr XXXI/228/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
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nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

2308

nr 115/104/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
wąbrzeskiego na 2009 r.

2308

nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie uznania
drzewa za pomnik przyrody

2311

nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania i sposobu ich pobierania

2311

nr XXII/154/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego
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nr 9/2008 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
nr I/14/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu,
gmina Osielsko

2312
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zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta GolubiaDobrzynia za rok 2008

2314

z dnia 29 kwietnia 2009 r. Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2008 r.

2315

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50

– 2279 –

Poz. 1046

1046
1046

UCHWAŁA Nr XXXI/163/2009
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1), w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Ciechocin, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i kryteria wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1);
2) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r.
Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz
z 2008 r. Nr 42, poz. 257);
3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
którego organem prowadzącym jest gmina
Ciechocin, w tym również przedszkole;
5) dyrektor - dyrektor jednostki, o której mowa w pkt 4;
6) rok szkolny – okres pracy szkoły od 1 września
danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
7) klasa – klasa, oddział lub grupa;

8) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w § 1 pkt 1 rozporządzenia.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 4.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje
stosownie do okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 33
ust. 1 ustawy. Szczególne przypadki zaliczania okresów
zatrudnienia i innych okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z § 7
rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
3. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Do
uzyskania
dodatku
funkcyjnego
uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora szkoły;
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) opiekuna stażu.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora szkoły podstawowej liczącej do
7 oddziałów – od 15% do 40% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi
kwalifikacjami;
2) dyrektora szkoły podstawowej liczącej 8 i więcej
oddziałów – od 15% do 45% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi
kwalifikacjami);
3) dyrektora gimnazjum liczącego od 6 do 9 oddziałów
– od 15% do 50% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami;
4) wychowawcy klasy - 75,00 zł;
5) opiekuna stażu - 2% - średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
pkt 1 ustawy.
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3. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Wójt Gminy.
5. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powierzono funkcje. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło
z pierwszym dniem miesiąca, dodatek przysługuje od
tego miesiąca.
7. Dodatek ten nie przysługuje w okresie od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków,
do których jest przypisany ten dodatek, w szczególności
w przypadku wcześniejszego odwołania ze stanowiska.
8. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości takiej, jak nauczycielom zatrudnionym
w pełnym wymiarze godzin.
Rozdział 4
Dodatek motywacyjny
§ 6.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące, a nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje
się w wysokości do 7% wynagrodzenia zasadniczego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 60%.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje
się w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami.
6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
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e) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń,
sprawność pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
h) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
7. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzenia
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnienie, zwalnianie, nagrody i kary);
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 6 i 7.
9. W każdym roku finansowym organ prowadzący
gwarantuje środki na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w wysokości określonej w ust. 4 oraz
dyrektorów szkół w wysokości określonej w ust. 5.
10. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczyciela
rozpoczynającego pracę może zostać przyznany po roku
pracy.
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11. Nauczyciel uzyskuje prawo do wypłaty dodatku
z pierwszym dniem miesiąca, od którego dodatek został
przyznany.
12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 7.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach.
2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych przysługuje:
1) za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego –
10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego
za każdą efektywnie przepracowaną z tym
dzieckiem godzinę;
2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim – 15% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego za każdą efektywnie
przepracowaną godzinę.
3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje za prowadzenie zajęć w trudnych warunkach:
1) wymienionych w ust. 2 uchwały, prowadzonych
z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w § 9 pkt 1
rozporządzenia - w wysokości 5% stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą
efektywnie przepracowaną godzinę;
2) określonych w § 9 pkt 2 rozporządzenia w wysokości 5% stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego za każdą efektywnie przepracowaną
godzinę;
3) określonych w § 9 pkt 3 rozporządzenia - w wysokości
5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za
każdą efektywnie przepracowaną godzinę.
4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje
nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.
Stawkę godzinową, o której mowa w ust. 2 i 3 oblicza
się w sposób określony w § 8 ust. 1 i 2 uchwały.
5. Decyzje o przyznaniu dodatku za warunki pracy
dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla
dyrektora Wójt Gminy.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
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z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku
szkolnego
oraz
za
dni
nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
4. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub
imprezy
- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych,
za
które
przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1 i 2.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie wg zasad ustalonych dla
godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu.
Rozdział 7
Fundusz nagród
§ 10.1. W budżecie gminy Ciechocin tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczowychowawcze oraz za realizacje innych zadań
statutowych szkoły w wysokości 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Z funduszu nagród dla nauczycieli przeznacza się:
1) 30% środków funduszu na nagrody przyznawane
przez Wójta Gminy;
2) 70% środków funduszu na nagrody dyrektora szkoły.
3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest gmina Ciechocin, za ich
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osiągnięcia
w
pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych zadań
statutowych przyznawane są z funduszu nagród nagrody:
1) Wójta Gminy;
2) Dyrektora Szkoły.
4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym
terminie.
5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.
6. Wysokość nagrody nie może być niższa niż 20%
średniego
wynagrodzenia
nauczyciela
stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy.
7. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym
wykształceniem magisterskim.
8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta
Gminy występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego
w szkole;
2) komisja oświatowa, gminny inspektor ds. oświaty, dla dyrektora szkoły.
9. Wnioski o nagrody, składa się, co najmniej na
2 tygodnie przed planowanym wręczeniem nagród i po
zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
10. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.
11. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły nagrodę, o której
mowa w ust. 3 pkt 1.
12. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana
nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej 4
z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach powiatowych, wojewódzkich,
okręgowych lub centralnych i ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
powiatowych, wojewódzkich, i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole
imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły,
f) prowadzi znaczną działalność wychowawczą
w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
1046
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g) organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz z rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowaniu form
doskonalenia zawodowego,
b) bierze udział w aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę po
raz pierwszy;
4) w zakresie działalności organizacyjnej:
a) zapewnienia odpowiednie warunki organizacyjne
i administracyjne dla
realizacji zadań
wychowawczych i opiekuńczych,
b) gospodaruje środki finansowe w sposób
zapewniający rozwój jednostki,
c) pozyskuje środki pozabudżetowe lub inną pomoc
rzeczową dla szkoły.
13. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana
nauczycielowi, który spełnia co najmniej 3 z kryteriów
wymienionych w ust. 12.
14. Nagrodę Dyrektora Szkoły nauczycielom
przyznaje dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną.
15. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis znajduje się w jego
teczce akt osobowych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Gąsiorowski
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UCHWAŁA Nr XVIII/4/2009
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie 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 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r.
Nr 1, poz. 1) w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział w Łasinie oraz Komisją Zakładową NSZZ
„Solidarność” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łasinie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych
i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki,
zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania w dniu wolnym
od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
której organem prowadzącym jest powiat
grudziądzki, pojęcie to obejmuje również placówkę;
5) nauczyciele – bez bliższego określenia, należy
rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników
pedagogicznych
zatrudnionych
w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach;

6) Starosta rozumie się przez to Starostę Powiatu
Grudziądzkiego.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
§ 5.1. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi Starosta.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest spełnienie minimum dwóch z niżej
wymienionych warunków:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizowanym
procesie dydaktycznym, a zwłaszcza:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) osiąganie w pracy dydaktycznej pełnej realizacji
programu nauczania oraz wprowadzenia nowych
treści, korelacji treści programowych z innymi
przedmiotami;
2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczoopiekuńczych, a w szczególności:
a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z ich rodzicami,
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
c) prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów agresji
i patologii społecznej;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących
efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) szczególne
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem, a zwłaszcza:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
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f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) czynny udział w pracach rady pedagogicznej;
5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy,
a zwłaszcza:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
3. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnienie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 2 i 3.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może
przekraczać 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli uprawnionych do otrzymania dodatku.
6. Dodatek dla dyrektora nie może przekraczać
30% wynagrodzenia zasadniczego.
7. Dodatek dla nauczycieli ustala się w granicach
przyznanych szkole środków budżetowych na ten cel
w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
z wyłączeniem wynagrodzenia zasadniczego dyrektora
szkoły.
8. Dodatek dla dyrektora szkoły ustala się
w granicach przyznanych szkole środków budżetowych
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na ten cel w wysokości do 30% wynagrodzenia
zasadniczego.
9. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
10. Nauczycielowi rozpoczynającemu po raz
pierwszy pracę w szkole lub podejmującemu pracę
w szkole, po przerwie przekraczającej rok przyznanie
dodatku może nastąpić po upływie okresu
umożliwiającego ocenę osiągniętych wyników pracy,
jednak nie krótszego niż 3 miesiące.
§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora szkoły od 16% do 30% wynagrodzenia
zasadniczego;
2) wicedyrektora szkoły od 10% do 20%
wynagrodzenia zasadniczego;
3) kierownika warsztatów szkolnych od 10% do 20%
wynagrodzenia zasadniczego;
4) wychowawcy klasy – 4,5% średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty ustalonego na podstawie art. 30
ust. 3 ustawy, za każdą klasę, grupę;
5) opiekuna stażu – 3% średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty ustalonego na podstawie art. 30
ust. 3 ustawy, za każdą osobę odbywającą staż.
3. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielom, którym powierzono obowiązki określone
w ust. 2 w zastępstwie.
4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej jak
dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po trzech miesiącach pełnienia zastępstwa.
5. W razie zbiegu jednego lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
nauczycielowi z każdego tytułu z wyjątkiem sytuacji
opisanej w ust. 5.
6. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Starosta.
8. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu
pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach,
określonych w odrębnych przepisach, w wysokości do
20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. l.
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3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. l oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
4. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym
mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
Starosta, biorąc pod uwagę stopień trudności,
uciążliwości
lub
szkodliwości
dla
zdrowia
realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.
§ 8.1. W przypadkach zobowiązania nauczyciela do
pracy w godzinach ponadwymiarowych, określonych
w art. 35 ustawy, nauczycielowi przysługuje
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku
szkolnego
oraz
za
dni
nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
5. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, a zwłaszcza w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającą nie dłużej niż 7 dni;
4) rekolekcjami;
5) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych związanych
z przeprowadzeniem sprawdzianu i egzaminów
zewnętrznych;
6) udziałem nauczycieli w konferencjach metodycznych;
7) korzystaniem ze zwolnienia od pracy na podstawie
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854 z późn. zm.), traktuje się jak godziny
faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego
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wymiaru (lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
7. Za wycieczki realizowane w dni wolne od pracy
nauczycielowi przysługują dni wolne w innym
uzgodnionym terminie lub o ile wycieczka trwa dłużej
niż jeden dzień i nie otrzymuje on w zamian dni
wolnych, to przysługuje mu wynagrodzenie jak za
8 godzin ponadwymiarowych za każdy dzień.
§ 9.l. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
§ 10.1. W budżecie powiatu tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:
1) 20% przeznacza się na nagrody Starosty;
2) 80% przeznacza się na nagrody Dyrektora szkoły.
2. Fundusz nagród w wysokości określonej w ust. 1
pozostaje w dyspozycji organów przyznających nagrody.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
4. Za te same osiągnięcia nauczyciel może być
typowany tylko do jednej nagrody.
5. Nagroda może być przyznana dyrektorom
i innym nauczycielom pełniącym funkcję kierowniczą
za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków, za
osobiste zaangażowanie w rozwój i wysokie wyniki
osiągane przez szkołę.
6. Nagroda może być przyznana nauczycielom za
szczególnie wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej i opiekuńczej lub za podejmowanie
i realizację przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym
w zakresie edukacji, sportu, opieki nad uczniami
i wychowankami.
7. Nagrodę Starosty może otrzymać nauczyciel,
który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej
3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
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III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) ma szczególne osiągnięcia wychowawcze wyrażające
się
trwałym
związkiem
wychowanków
z wychowawcą, klasą i szkołą,
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy osobom podejmującym
pracę w zawodzie nauczyciela.
8. Nagrodę Starosty może otrzymać dyrektor oraz
inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą, który:
1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy
pedagogicznej;
2) kieruje szkołą w sposób pozwalający na osiąganie
szczególnie
wysokich
wyników
w
pracy
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
3) kieruje szkołą w sposób zapewniający wzorową
organizację pracy;
4) posiada osobiste zasługi w utrzymaniu i rozwoju
bazy materialnej szkoły;
5) skutecznie i bezkonfliktowo organizuje współpracę z
lokalnym środowiskiem, instytucjami wspomagającymi
pracę szkoły, Radą Szkoły, Radą Rodziców
i z organizacjami związkowymi;
1047
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6) organizuje pomoc dla młodych nauczycieli w celu
właściwej adaptacji do zawodu;
7) tworzy warunki do awansu zawodowego nauczycieli
i postępu pedagogicznego;
8) prawidłowo planuje i dysponuje środkami
budżetowymi przyznanymi szkole w planie
finansowym;
9) wzorowo stosuje przepisy prawa, w tym prawa
oświatowego;
10) skutecznie pozyskuje środki pozabudżetowe na
rozwój bazy szkoły i umiejętności uczniów.
9. Nagroda może być przyznana z inicjatywy
Starosty.
10. Wnioski o nagrodę Starosty lub dyrektora szkoły
mogą składać:
l) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
11. Wnioski o nagrodę Starosty składa się
w Starostwie Powiatowym, a o nagrodę dyrektora
w szkole.
12. Wnioski, o których mowa w ust. 11, należy
składać do dnia 15 września każdego roku i winny one
zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
13. Wnioski, o których mowa w ust. 12 będą
opiniowane przez zakładowe organizacje związkowe
zrzeszające nauczycieli na spotkaniu organizowanym
przed przyznaniem nagrody.
§ 11.1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje
się
z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach Starosta, albo dyrektor,
może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Minimalna wysokość nagrody Starosty wynosi
40% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
ustalonego na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy.
3. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę
otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wołoszyn
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UCHWAŁA Nr XXIV/155/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
§ 2. W
stosunku
do
pomnika
przyrody
ustanowionego w § 1 zakazuje się:
1) wycięcia, niszczenia, uszkadzania drzewa;
2) umieszczania na drzewie tablic, napisów i innych
znaków, za wyjątkiem tablic urzędowych;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych niekorzystnych
dla drzewa;
4) wykonywania w pobliżu drzewa prac ziemnych;
5) wzniecania ognia w pobliżu drzewa;
6) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w pobliżu
drzewa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880, Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958 i Nr 199,
poz. 1227) uchwala się, co następuje:

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody powierzyć
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo
gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 600 cm,
wysokości 15 m, wieku około 430 lat, rosnące
w miejscowości Osiek na działce nr 24, obręb Krusze,
stanowiącej własność gminy Warlubie.
2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu
zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
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UCHWAŁA Nr XXXIV/258/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie gminy Szubin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 2 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r.
Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34,
poz. 206 i Nr 17, poz. 1208) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXVII/196/08 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy

Szubin (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 27 marca 2009 r.
Nr 29, poz. 575) w następujący sposób:
1) § 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „7) klubie sportowym należy przez to rozumieć klub sportowy lub
stowarzyszenie sportowe nie zaliczane do sektora
finansów
publicznych
i
nie
działające
w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we
współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub
prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez
polski związek sportowy lub podmioty działające
z jego upoważnienia, mające siedzibę na terenie gminy
Szubin.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Szubina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
1049
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UCHWAŁA Nr XXXIV/259/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2 oraz
art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin dotyczący wysokości
stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku za wysługę lat;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za warunki pracy;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na
podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki
organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
dla których organem prowadzącym jest gmina Szubin;
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w pkt 3;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,
art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust.
6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 3.1. Nauczycielowi, w tym nauczycielowi,
któremu powierzono stanowisko dyrektora lub
wicedyrektora szkoły, w zależności od osiąganych
wyników pracy przysługuje dodatek motywacyjny.
2. Ogólne warunki przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego określa § 6 Rozporządzenia
Ministra z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
§ 4. Nauczycielowi wyróżniającemu się osiągnięciami
w pracy, jakością świadczonej pracy lub szczególnym
zaangażowaniem w realizacje czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 1, 2, 3 Karta
Nauczyciela, może być przyznany po przepracowaniu
co najmniej pół roku w szkole, dodatek motywacyjny
w szczególności za:
1) osiągnięcia w pracy dydaktycznej:
a) osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach,
zawodach sportowych na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i centralnym,
b) uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników
na sprawdzianach i egzaminach wewnętrznych
i zewnętrznych;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów,
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b) aktywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki, w tym za pracę z uczniami
z orzeczeniem o niepełnosprawności,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących
efektami w procesie kształcenia i wychowania:
a) opracowywanie
i
wdrażanie
innowacji
pedagogicznych, programów autorskich, pomocy
dydaktycznych,
b) podnoszenie kwalifikacji i permanentne doskonalenie
a w szczególności udział w szkoleniach,
warsztatach,
konferencjach
metodycznych,
kursach, skutkujące adaptacją i wprowadzeniem
nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela:
a) organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
b) opieka nad organizacjami szkolnymi,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
d) organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, teatru,
e) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
i rzeczowych na rzecz szkoły,
f) wykonywanie obowiązków przewodniczącego
klasowych zespołów nauczycielskich, przedmiotowych
lub zadaniowych;
szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
a) racjonalne wydawanie środków finansowych
przyznanych szkole oraz należyte gospodarowanie
majątkiem szkoły,
b) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia,
c) dbałość o estetykę obiektów szkolnych,
d) prawidłowe stosowanie prawa oświatowego
i prowadzenie dokumentacji szkolnej,
e) terminowe realizowanie zadań,
f) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole,
g) tworzenie więzi ze społecznością lokalną
i innymi szkołami,
h) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
i) inspirowanie do doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz kształtowanie właściwych
stosunków międzyludzkich;
realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 5.1. Dodatek
motywacyjny
przyznaje
się
kwotowo w przedziale od 2% do 20% kwoty bazowej,
określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie
budżetowej. Przyznanie dodatku motywacyjnego
odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie.
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2. W zależności od osiągnięć wymienionych w § 4
określa się maksymalną wysokość dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli uwzględniając co najmniej:
a) dwa kryteria z pkt 1,
b) dwa kryteria z pkt 2,
c) dwa kryteria z pkt 3,
d) pięć kryteriów z pkt 4,
e) kryteria zawarte w pkt 6, które będą realizowane od
1 września 2009 r.
3. W zależności od osiągnięć wymienionych w § 4
pkt 5 określa się maksymalną wysokość dodatku
motywacyjnego
dla
dyrektorów
uwzględniając
spełnienie wszystkich kryteriów.
§ 6. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi – Burmistrz na czas
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.
Rozdział 3
Dodatek za wysługę lat
§ 7.1. Wysokość oraz warunki nabywania przez
nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7
rozporządzenia.
2. Dodatek
za
wysługę
lat
przysługuje
nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie
lub
zasiłek
z
ubezpieczenia
społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej
w poniższej tabeli:
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Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Przedszkola
a) dyrektor
b) wicedyrektor
Szkoły wszystkich typów
a) dyrektor szkoły liczącej
- do 6 oddziałów
- 7-11 oddziałów
- 12-16 oddziałów
- 17-21 oddziałów
- 22-26 oddziałów
- powyżej 26 oddziałów
b) wicedyrektor szkoły
c) kierownik świetlicy

2.

Poz. 1050
Stawki dodatku funkcyjnego
od-do
600-700
300-400

500-680
700-860
880-980
1000-1120
1140-1280
1300-1400
400-500
300-400

2. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te
obowiązki w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po trzech miesiącach zastępstwa.

3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora – burmistrz.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§ 9.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły, w granicach stawek określonych tabelą
przyznaje burmistrz, a dla nauczyciela zajmującego inne
stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu
sprawowania funkcji:
1) opiekuna stażu w wysokości – 40 zł;
2) wychowawcy w szkole i przedszkolu – 80 zł.
§ 11.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w
którym
nastąpiło
powierzenie
stanowiska
kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych
powodów obowiązków, do których jest przypisany ten
dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 12.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach, określonych w odrębnych
przepisach w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
nauczycielowi za faktycznie przepracowane godziny,
w warunkach określonych w ust. 1.

§ 13.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
nauczyciela oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego
zastępstwa
została
zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych,
opiekuńczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa
w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc odpowiednio wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 14.1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
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kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 15. W budżecie organu prowadzącego tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów
za
ich
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńcze w wysokości 1% planowanego rocznego
osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem
na wypłaty nagród:
1) 30% tego funduszu na nagrody Burmistrza;
2) 70% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół.
§ 16.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora
występują: dyrektor, rada pedagogiczna i związki
zawodowe działające w szkole.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
występuje:
1) dyrektor szkoły - dla nauczycieli;
2) dyrektor MZOSiR, wizytatorzy - dla dyrektorów;
3) Zarządy Międzyzakładowych Organizacji Związków
Zawodowych po 1 dla każdej organizacji
związkowej - dla nauczycieli i dyrektorów.
3. Nagroda może być także przyznana z inicjatywy
Burmistrza.
4. Wniosek o nagrodę Burmistrza opiniują:
1) dla nauczycieli – rady pedagogiczne i odpowiednie
ogniwa związków zawodowych działających w szkole;
2) dla dyrektorów – odpowiednie ogniwa związków
zawodowych działających w szkole.
5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny
zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego;
4) staż pracy pedagogicznej;
5) nazwę szkoły;
6) zajmowane stanowisko;
7) otrzymane dotychczas nagrody;
8) ocenę pracy pedagogicznej;
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje
o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich
latach po otrzymaniu nagrody.
6. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds.
nagród, powołaną przez organ prowadzący, w skład
której wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego;
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2) dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu
i Rekreacji;
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji
związkowych reprezentujących nauczycieli.
§ 17.1. Nagroda dyrektora może być przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku, który posiada minimum ocenę dobrą pracy
pedagogicznej i spełnia przynajmniej 3 kryteria
określone w ust. 3.
2. Nagroda Burmistrza może być przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy
pedagogicznej oraz spełnia przynajmniej 5 kryteriów
określonych w ust. 3.
3. Kryteria przyznawania nagrody ze specjalnego
funduszu nagród:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
zawodach, przeglądach i festiwalach,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo prowadzi uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole, w szczególności przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
4. Nagrodę Burmistrza przyznaje się dyrektorowi za:
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1) uzyskane osobiście przez dyrektora lub przez
nauczycieli w kierowanej przez niego szkole
osiągnięcia wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2;
2) wzorową organizację szkoły;
3) właściwe i racjonalne gospodarowanie środkami
przydzielonymi szkole;
4) tworzenie i wzbogacanie bazy szkolnej;
5) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela.

Poz. 1050,1051

i Rekreacji w Szubinie w terminie do dnia 15 września
każdego roku.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 20. Regulamin niniejszy został uzgodniony
z
zakładowymi
organizacjami
nauczycielskich
związków zawodowych:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd
Oddziału w Szubinie;
2) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” –
Komisja Międzyzakładowa w Bydgoszczy;
3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy –
„Solidarność”.

§ 18. Nauczyciel, któremu została przyznana
nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza
się w jego aktach osobowych.
§ 19.1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, w uzasadnionych przypadkach
można przyznać nagrodę w innym czasie.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa
od nagrody Burmistrza.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi do
60% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
4. Wysokość nagrody Burmistrza wynosi do 120%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
5. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza
należy składać w Miejskim Zespole Oświaty Sportu

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od
1 stycznia 2009 r.
Wiceprzewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak

1050

1051
1051

UCHWAŁA Nr XXXIV/263/09
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Tur, Kołaczkowo i Stanisławka gm.
Szubin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nadać we wsi Tur gm. Szubin nazwę drodze
wewnętrznej Wichrowa, obejmującą w całości
wydzieloną geodezyjnie działkę nr 396/2.
2. Nadać we wsi Kołaczkowo gm. Szubin nazwę
drodze wewnętrznej Chmielna, obejmującą w całości
wydzieloną geodezyjnie działkę nr 124/16.
3. Nadać we wsi Stanisławka gm. Szubin nazwę
drodze wewnętrznej Okrężna, obejmującą w całości
wydzielone geodezyjnie działki nr 61/6, 60/4, 59/3, 56/3
i 57/8.

4. Nadać we wsi Stanisławka gm. Szubin nazwę
ulicy Wiatrakowa, obejmującą część działki nr 67
i w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 68.
§ 2. Przebieg nowo nazwanych dróg i ulicy,
o których mowa w § 1, określają schematyczne szkice
sytuacyjne części wsi Tur, Kołaczkowo i Stanisławka
gm. Szubin, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Szubina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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UCHWAŁA Nr 13/09
RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dębowa
Łąka.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7 w zw. z art. 91 d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1) w uzgodnieniu
z przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Dębowej Łące uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Dębowa Łąka, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

2. Regulamin określa także wysokość dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
2) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Dębowa
Łąka, pojęcie to obejmuje również placówkę;
3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze.
§ 3.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
Dodatek ten przysługuje nauczycielom, którym powierzono:
1) wychowawstwo klasy;
2) funkcję opiekuna stażu.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi,
któremu powierzono funkcję w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Wójt w granicach stawek określonych w poniższej tabeli.
Tabela dodatków funkcyjnych:

Lp.
Stanowisko
1. dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
2.

dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej: do 7 oddziałów –
powyżej 7 oddziałów

Miesięcznie w złotych od-do
200-600 zł
300-600 zł
400-1.000 zł

3.

opiekun stażu

63-100 zł

4.

wychowawca klasy - liczba uczniów do 15
wychowawca klasy - liczba uczniów od 16 do 25
wychowawca klasy - liczba uczniów powyżej 25

65-110 zł
75-120 zł
85-130 zł

4. Wysokość
dodatków
funkcyjnych
dla
nauczycieli ustala dyrektor szkoły w granicach stawek
określonych w powyższej tabeli.
5. Przy ustalaniu wysokości dodatków, o których
mowa w ust. 3 i 4 należy uwzględnić:
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska;
3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole;
4) wyniki pracy szkoły oraz warunki, w jakich szkoła
funkcjonuje.
6. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których
mowa w ust. l przysługują wszystkie dodatki.
§ 4.1. W zależności
warunków dotyczących

od spełnienia ogólnych
przyznawania dodatków

motywacyjnych nauczycielowi, w tym nauczycielowi,
któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły może
być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Kwota środków przyznanych na dodatek
motywacyjny dla szkół stanowi 2% wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie
krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
4. Kwota środków dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli wynosi 80% kwoty określonej ust. 2.
Wysokość dodatku ustala dyrektor szkoły.
5. Kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
wynosi 20% kwoty określonej w ust. 2. Wysokość
dodatku ustala Wójt Gminy.
6. Wysokość i okres przyznania dodatku
motywacyjnego określa się na piśmie.
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7. Nauczyciel ma prawo na swój wniosek otrzymać
pisemne uzasadnienie otrzymanego dodatku motywacyjnego.
8. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny
w wysokości nie większej niż 10% swojego
wynagrodzenia zasadniczego.
9. Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego są następujące:
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych
uczniów, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem
możliwości uczniów i warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach, zawodach
i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,
związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
2) uzyskiwanie bardzo dobrych osiągnięć wychowawczoopiekuńczych a w szczególności:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów
poprzez
kształtowanie
postaw
odpowiedzialności za własną edukację, planowanie
własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz
właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne
i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z
rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących
adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych
metod nauczania i wychowania, realizowanych we
współpracy z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków, sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego
lub
innych
organizacji
uczniowskich działających szkole,
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, skuteczne
kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego, aktywny udział w realizowaniu
innych zadań statutowych szkoły;
5) szczególnie efektywne wypełnianie obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do
przydzielonych obowiązków,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) prezentowanie swego dorobku zawodowego.
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10. Szczególnymi warunkami przyznania dodatku
motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi
w ust. 9 jest spełnienie następujących kryteriów:
1) stwarzanie warunków do prowadzenia prawidłowej
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole;
3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
4) właściwa współpraca ze środowiskiem szkolnym
i lokalnym oraz aktywizowanie uczniów do udziału
w imprezach pozaszkolnych;
5) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
kreowanie twórczej atmosfery pracy;
6) dbałość o estetykę szkoły i jej otoczenie oraz
powierzone mienie;
7) znajomość stosowania prawa oświatowego i prawa
pracy;
8) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
11. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.
12. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
z uwzględnieniem poziomu spełnienia warunków,
o których mowa w ust. 9 i 10.
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat na zasadach określonych w art. 33 ust. l Karta
Nauczyciela.
§ 6.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę
w trudnych i uciążliwych warunkach. Wysokość tego
dodatku jest następująca:
1) od 4% do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne
lub
zajęcia
rewalidacyjne
z
dziećmi
zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego;
2) od 4% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za
faktycznie przepracowane godziny, proporcjonalnie do
rzeczywistego czasu pracy w tych warunkach
w stosunku do etatowego pensum.
3. Dodatek za warunki pracy dla dyrektora ustala
Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala dyrektor.
§ 7.1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych
wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania
w szkołach lub zapewnienia opieki, nauczyciel może
być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością.
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2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l,
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin,
w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych
zastępstw ustala się tak, jak za godzinę
ponadwymiarową uzależnioną od obowiązkowego
wymiaru ustalonego dla rodzaju zajęć.
§ 8.1. W budżecie gminy tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości, co
najmniej l% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. l dzieli się
następująco:
1) do dyspozycji dyrektora szkoły 70% kwoty funduszu;
2) do dyspozycji Wójta 30% kwoty funduszu.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za
szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz
realizację innych zadań statutowych szkoły.
4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole, co najmniej l roku.
5. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorom
i nauczycielom, którzy spełniają, co najmniej
6 kryteriów, spośród wymienionych w ust. 7 i posiadają
aktualną ocenę pracy, o której mowa w art. 6a Karty
Nauczyciela.
6. Nagroda dyrektora może być przyznana
nauczycielowi, który spełnia, co najmniej 6 kryteriów,
spośród wymienionych w ust. 7 i posiadają aktualną
ocenę pracy, o której mowa w art. 6a Karty Nauczyciela.
7. Nauczyciel otrzymuje nagrodę, jeśli spełnia
następujące kryteria:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki nauczania, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
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w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
osób podejmujących pracę zawodzie nauczyciela.
8. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
9. Wnioski o Nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole,
w terminie do 15 września każdego roku.
10. Wnioski, o których mowa w ust. 8, winny
zawierać:
1) imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż
pracy nauczyciela, przyznane wcześniej nagrody
i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;
3) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
nauczyciel należy.
11. Nagrody, o których mowa w ust. 8, przyznaje się
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie
uzasadnionych wypadkach mogą być przyznane
w innym czasie.
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12. Pisemną informację o przyznaniu nagród wraz
z uzasadnieniem dyrektor jest zobowiązany przedłożyć
Wójtowi na tydzień przed Dniem Edukacji Narodowej.
13. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
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6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego; w przypadku jednak gdy
z nauczycielem powołanym do służby, zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
została zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrębnych przepisach.
7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,
a dyrektorowi - Wójt Gminy.
8. Brak złożenia wniosku będzie skutkował
nieprzyznaniem dodatku mieszkaniowego do czasu jego
złożenia.
9. Dodatek przysługujący za każdy dzień miesiąca
wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.

§ 9.l. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom
posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach
położonych na terenie gminy.
2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. l
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany
dalej „dodatkiem”, w wysokości:
1) 3% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia
za pracę pracowników ustalonego przez właściwego
ministra, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem”
- dla l osoby;
2) 4% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób;
3) 5% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób;
4) 6% najniższego wynagrodzenia - dla 4 osób i więcej.
4. Do stanu rodziny nauczyciela zalicza się:
1) współmałżonka;
2) małoletnie dzieci oraz uczące się i niepracujące,
nieposiadające własnego dochodu nie dłużej jednak
niż do 24 lat.
5. Nauczycielowi oraz jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał dodatek.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Milewski
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UCHWAŁA Nr XXXVII/197/2009
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto
Golub-Dobrzyń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.)1 oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7
oraz art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)2 uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/163/2008 Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń
(Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z 2009 r. Nr 11, poz. 220) w załączniku nr 1
„Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem
w nieruchomości wspólnej na rzecz ich najemców
stanowiących własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń”,

§ 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.2. Budynki,
o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 uchwały położone są
przy ulicach: Wojska Polskiego 2; 4; 7, Piłsudskiego 1;
Szkolna 12; Stary Rynek 4; PTTK 21; 23; Chopina 3;
12; 14; 16; Brodnicka 2; 17-go Stycznia 7;9; Browarowa 7,
Zamkowa 3;11; Rynek 3;4, Malinowskiego 29’’.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Zakrzewski
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1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)
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2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1600, 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r.
Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412.
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UCHWAŁA Nr XX/129/2009
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.
1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Kijewo Królewskie, zwany
dalej regulaminem.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć oddział
przedszkolny przy szkole podstawowej, szkołę
podstawową i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest gmina Kijewo Królewskie;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 1;
3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego;
4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin określony w art. 42 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
7) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
8) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych
wyników pracy, może być przyznany zgodnie z § 6
rozporządzenia dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejętne rozwiązanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązanie się z poleceń
służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
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a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) praca w zespole układania planu lekcji,
e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych
form
aktywności
w
ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
f) nieodpłatne prowadzenie nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, zajęć
sportowych,
g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania
dodatku motywacyjnego dla dyrektora:
1) tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków
do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych placówki:
a) kształtowanie
twórczej
atmosfery
pracy
w placówce, wprowadzanie projektów innowacji
i
eksperymentów
pedagogicznych
oraz
zapewnienie warunków do ich realizacji,
b) właściwe określanie i realizacja planu rozwoju
placówki,
c) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w konkursach i olimpiadach,
d) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych
i gospodarczych:
a) znajomość i stosowanie prawa oświatowego
i prawa pracy,
b) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,
c) sprawowanie właściwego nadzoru w zakresie
prowadzenia dokumentacji przez pracowników
szkoły,
d) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole
oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
e) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
f) aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
gminnych;
3) sprawowanie funkcji przełożonego:
a) zapewnienie warunków bhp na terenie placówki,
b) tworzenie warunków motywujących nauczycieli do
udziału w formach doskonalących warsztat pracy,
c) dbałość o wygląd i estetykę obiektu i najbliższej
okolicy.
4. Środki finansowe na fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli powstają corocznie
z odpisu procentowego wynagrodzenia zasadniczego
każdego nauczyciela zgodnie z jego stopniem awansu
zawodowego pomnożonego przez ilość etatów
nauczycielskich w placówce, oddzielnie tworząc odpis
dla dyrektorów placówek.
5. Za podstawę wypłaty ww. dodatku bierze się pod
uwagę stan zatrudnienia nauczycieli na dzień
10 września roku szkolnego.
6. Wysokość procentowa dodatku motywacyjnego,
o której mowa w ust. 4 wynosi:
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1) dla nauczycieli – 5%;
2) dla dyrektorów szkół – 15%.
7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
przekroczyć 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,
a dla dyrektora 30%.
8. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielom i wicedyrektorom placówek –
dyrektor placówki;
2) dyrektorom placówek – Wójt Gminy.
9. Dodatek motywacyjny w każdej placówce
przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi,
któremu powierzono funkcje:
1) dyrektora szkoły;
2) zastępcy dyrektora
albo
inne
stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
3) wychowawcy klasy;
4) opiekuna stażu.
2. Ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dokonuje:
1) w stosunku do dyrektora placówki – Wójt Gminy;
2) w stosunku do zastępcy dyrektora placówki oraz
pozostałych nauczycieli – dyrektor placówki,
w której są zatrudnieni, po uzyskaniu opinii
oświatowych organizacji związkowych, z tym, że
dodatek funkcyjny zastępcy dyrektora placówki nie
może przekroczyć 70% dodatku funkcyjnego
ustalonego dla dyrektora tejże placówki.
§ 6.1. Dodatek funkcyjny dyrektora przyznaje się,
uwzględniając przede wszystkim:
1) wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów;
2) dogodności, utrudnienia, szczególność warunków
organizacyjnych;
3) złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej;
4) wyniki pracy placówki.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora
kształtuje się w granicach:
1) dla placówki liczącej do 5 oddziałów włącznie – do
20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z
tytułem zawodowym
magistra
z przygotowaniem pedagogicznym;
2) dla placówki liczącej od 6 do 10 oddziałów włącznie
– do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z
tytułem zawodowym
magistra
z przygotowaniem pedagogicznym;
3) dla placówki liczącej powyżej 10 oddziałów – do
30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stażysty z
tytułem zawodowym
magistra
z przygotowaniem pedagogicznym.
3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
może przyznać wyższy dodatek funkcyjny.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również nauczycielowi,
któremu
powierzono
obowiązki
dyrektora
w zastępstwie. W tym wypadku prawo do dodatku
powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków
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i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
§ 7.1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości uzależnionej od ilości uczniów w oddziale:
przedziały ilościowe
do 10 uczniów
11-20 uczniów
powyżej 20 uczniów

kl. „0”
i I-III
25,00
35,00
45,00

kl. IV-VI
oraz gimnazjum
15,00
25,00
35,00

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki
w porozumieniu z organem prowadzącym może zwiększyć
dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy.
3. Za podstawę wypłaty ww. dodatku bierze się
stan uczniów w oddziale na dzień 10 września roku
szkolnego.
§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości do 2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym za każdego
powierzonego opiece nauczyciela.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę
w trudnych i uciążliwych warunkach, o których mowa
w rozporządzeniu w wysokości:
1) do 5% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania
za każdą przepracowaną godzinę nauczania
w klasach łączonych;
2) do 10% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania
za każdą przepracowaną godzinę zajęć w ramach
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego;
3) do 10% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania
za każdą przepracowaną godzinę zajęć rewalidacyjnowychowawczych
z
dziećmi
i
młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
2. W przypadku prowadzenia zajęć, o których
mowa w ust. 1 z dziećmi i młodzieżą, które na podstawie
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
(Dz.U. Nr 17, poz. 162) mają orzeczoną niepełnosprawność
dodatek za warunki pracy zostaje podwyższony o 2%.
3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1
uzależniona jest od stopnia trudności realizowanych zajęć.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala:
1) dla nauczyciela – dyrektor placówki;
2) dla dyrektora – Wójt Gminy.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 10.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc
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przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela ustala się
mnożąc odpowiedni tygodniowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje
zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, rozpoczęcia lub kończenia zajęć
w środku tygodnia.
4. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej
nieobecności nauczyciela w pracy lub dni ustawowo wolne
od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, przyjmuje
się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo
wolny
od
pracy.
Liczba
godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Dla nauczycieli prowadzących biblioteki szkolne
lub świetlice, w ramach godzin ponadwymiarowych, nie
posiadających przygotowania do prowadzenia tych
zajęć, wynagrodzenie za jedną godzinę winno być
zgodne z ich stopniem awansu zawodowego.
§ 11.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się w sposób określony w § 10 ust. 1.
2. Dyrektor organizuje zastępstwo obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, za które w pierwszym tygodniu
nieobecności nauczyciela w pracy ustala wynagrodzenie
według stawki osobistego zaszeregowania niezależnie
od prowadzonych zajęć, po uzgodnieniu z organem
prowadzącym.
§ 12.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw przysługuje wyłącznie za
godziny świadczonej pracy potwierdzone w dokumentacji
szkoły.
Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 13. W budżecie gminy tworzy się specjalny
fundusz na nagrody w wysokości 1% planowanych
rocznych
wynagrodzeń
osobowych
nauczycieli
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z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego
i nagrody dyrektorów szkół, z tym że:
1) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektorów szkół;
2) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy.
§ 14.1. Nagroda, o której mowa w § 13 może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej
szkole co najmniej roku, który spełnia odpowiednio co
najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w
sprawdzianach
egzaminach
uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w konkursach przedmiotowych, zawodach,
przeglądach i festiwalach na szczeblu rejonu lub
województwa,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w
klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz
ośrodkiem pomocy społecznej organizuje pomoc
i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym
z
rodzin
ubogich
lub
patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
1054
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a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
szkoły mogą również składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, a o nagrodę
dyrektora w szkole.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 należy
składać w terminie do 14 września każdego roku
i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz informację
o
przyznanych
mu
wcześniej
nagrodach
i odznaczeniach;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.
§ 15.1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach
Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać
nauczycielowi nagrodę w innym czasie według zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1).
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Grzyb
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UCHWAŁA Nr XXXI/227/09
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Wąbrzeźno.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po uzgodnieniu ze
Związkiem Zawodowym Oddziału ZNP w Wąbrzeźnie
oraz z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”
Pracowników
Oświaty
Powiatu
Wąbrzeskiego
w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:
§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
2) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela;
3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla którego
organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno.
Dodatek za wysługę lat
§ 2.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
Dodatek motywacyjny
§ 3.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektów oraz
sprawdzianów i egzaminów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń,
sprawność pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego
dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego i uzyskiwania awansu
zawodowego przez nauczycieli,
c) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
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6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kadry);
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
5. Ustala się łączną pulę środków finansowych
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
dla dyrektorów szkół w wysokości do 300 zł na etat
przeliczeniowy.
6. Na wypłaty dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn
etatów w szkole i kwoty do 35 zł na 1 etat
przeliczeniowy.
7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może
przekroczyć 20% jego wynagrodzenia zasadniczego
i przyznawany jest z uwzględnieniem poziomu
spełnienia warunków określonych w ust. 3.
8. Dodatek
przyznaje
się
nauczycielowi
i dyrektorowi na czas określony, nie dłuższy niż rok
szkolny i nie krótszy niż 6 miesięcy.
Dodatek funkcyjny
§ 4.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa rozporządzenie.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi:

Lp.
1

2
3

4

Stanowisko

Wysokość
dodatku
funkcyjnego
w zł

Dyrektor szkoły:
- do 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
wicedyrektor:
wychowawca klas:
- do 20 uczniów w oddziale
- powyżej 20 uczniów w
oddziale
opiekun stażu

500
900
400
30
45
40

3. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
4. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły przyznaje
Wójt Gminy.
5. Nauczycielowi, któremu powierzono zastępstwo
na czas nieobecności dyrektora szkoły trwającego
powyżej |30 dni, przyznaje się dodatek funkcyjny.
Dodatek za warunki pracy
§ 5.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy:
1) w wysokości 15% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego za pracę w warunkach trudnych,
określonych w § 8 rozporządzenia;
2) w wysokości 18% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego za pracę w warunkach uciążliwych,
określonych w § 9 rozporządzenia.
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2. W razie zbiegu dwóch dodatków przysługuje
dodatek procentowo wyższy.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw
§ 6. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych
lub
doraźnego
zastępstwa
nauczyciela.
§ 7.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 6.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
Specjalny fundusz nagród
§ 8.1. Określa się tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
pracy
opiekuńczowychowawczej oraz realizację innych zadań
statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród
wyodrębnionego w budżecie gminy w wysokości co
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych dla nauczycieli.
2. Środki ze specjalnego funduszu nagród
przeznaczone są:
1) na nagrody Wójta - 30% funduszu nagród;
2) na nagrody dyrektora szkoły - 70% funduszu
nagród.
3. Fundusz nagród w dyspozycji dyrektora szkoły
zależny jest od osobowego funduszu płac tej szkoły
i procentowego podziału zgodnie z ust. 1.
4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor szkoły za zgodą wójta może przyznać
nauczycielowi nagrodę w innym terminie.
§ 9. Wysokość nagród Wójta corocznie określa
Wójt.
§ 10. Nagroda może być przyznawana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
§ 11.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla
nauczyciela może wystąpić dyrektor szkoły, natomiast
nagrodę dla dyrektora szkoły może przyznać z własnej
inicjatywy Wójt.
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2. Wnioski składać należy do 30 września.
§ 12. Nauczyciel lub dyrektor szkoły, któremu
przyznana została nagroda Wójta Gminy otrzymuje
dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego aktach
osobowych.
§ 13. Nagroda Wójta może być przyznana
nauczycielowi, który rzetelnie wywiązuje się ze swoich
obowiązków oraz wyróżnia się swoją pracą spełniając
co najmniej 5 z poniższych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach uczniów przeprowadzonych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
w zawodach, przeglądach i festiwalach
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe, takie jak: dni patrona
szkoły, wigilia szkolna, Dzień Edukacji
Narodowej, dożynki gminne, itp.,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) rozwija zainteresowania uczniów,
j) pozyskuje sponsorów w celu wzbogacania bazy
dydaktycznej;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) realizuje projekty mające na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności
narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzinami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) aktywizuje udział rodziców w pracy na rzecz
szkoły oraz rozwija formy współdziałania szkoły
z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
1055

Poz. 1055,1056

a) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela,
c) pisze projekty dotyczące zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży kierowanych do fundacji
i organizacji pozarządowych;
4) w zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły:
a) zdyscyplinowanie w pracy (punktualność,
kultura zawodu),
b) prowadzenie dokumentacji (terminowość, sposób
prowadzenia),
c) stosowanie się do zarządzeń,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń,
e) aktywność w życiu społeczności nauczycielskiej
(udział w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych,
merytorycznych, własne propozycje i pomysły).
§ 14. Nagroda dyrektora może być przyznana
nauczycielowi, który rzetelnie wywiązuje się ze swoich
obowiązków oraz wyróżnia się swoją pracą spełniając
co najmniej 3 z kryteriów zawartych w § 13.
§ 15.1. Nagrodę dla dyrektora szkoły przyznaje
Wójt.
2. Podstawą przyznania nagrody jest złożenie przez
dyrektora do dnia 30 września sprawozdania
z wykonania obowiązków za okres miniony.
3. Sprawozdanie obejmuje informację z realizacji
obowiązków dyrektora określonych w ustawie
o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela oraz innych
aktach prawnych.
4. Przy ocenie pracy uwzględnia się także
pozytywne zmiany, które nastąpiły w porównaniu
z poprzednim sprawozdaniem.
5. Ocenie pracy podlegają następujące zadania:
1) sposób kierowania placówką;
2) wykonywanie planu finansowego szkoły;
3) tworzenie
warunków
do
realizacji
zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) kształtowanie atmosfery w szkole i stosunków
pracowniczych;
5) sposób współdziałania z organami gminy;
6) sposób gospodarowania powierzonym mieniem.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Piątkowski
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UCHWAŁA Nr XXXI/228/09
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla
których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno
oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Wąbrzeźno, w co najmniej w połowie obowiązującego
wymiaru zajęć oraz dla nauczycieli emerytów
i rencistów objętych pomocą socjalną przez te szkoły.
§ 2.1. Kwoty przeznaczone na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli, określa się corocznie w budżecie gminy.
2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponuje
Wójt Gminy.
§ 3.1. Pomoc ze środków funduszu zdrowotnego
może być przyznana w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach
związanych z leczeniem.
2. Pomoc ze środków funduszu zdrowotnego
udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego
zasiłku pieniężnego.
§ 4. Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną
jest złożenie wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego
wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, wraz z:
1) aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie
zdrowia;
2) fakturami (rachunkami) potwierdzającymi poniesione
wydatki związane z leczeniem;
3) oświadczeniem o dochodach przypadających na
jednego członka rodziny.
§ 5.1. Wniosek wraz z załącznikami, o których
mowa w § 4 ust. 1 powinien być złożony w szkole
będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela
albo, w której jest on objęty świadczeniami socjalnymi.
2. Wnioski o przyznanie zasiłku należy składać
w terminie do 31 października każdego roku. Wnioski
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o przyznanie zasiłku dla nauczycieli, opiniuje dyrektor
szkoły.
3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz
w danym roku w listopadzie.
4. W szczególnie uzasadnionym przypadku,
wniosek może być złożony i rozpatrzony w innym
terminie niż wskazany w ust. 2 i 3.
§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli
o udzielenie pomocy zdrowotnej należy brać pod uwagę:
1) stan zdrowia nauczyciela i udokumentowane
wydatki poniesione przez niego na leczenie;
2) okoliczności wpływające na sytuację materialną
(choroba przewlekła, jej długotrwałość, konieczność
dalszego leczenia w domu, stosowania specjalistycznej
diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego
itp.);
3) wielkość środków przeznaczonych na zasiłki
w budżecie gminy.
§ 7. Wójt decyduje o przyznaniu oraz o wysokości
pomocy ze środków funduszu zdrowotnego. Od decyzji
nie przysługują środki odwoławcze.
§ 8.1. Pomoc ze środków funduszu zdrowotnego
nauczyciel może otrzymać raz w roku kalendarzowym.
2. Wysokość jednorazowego zasiłku wynosi 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa
Rady Ministrów w Monitorze Polskim na podstawie
art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. W wyjątkowych przypadkach górna granica
kwoty zasiłku wymieniona w ust. 2 może być
zwiększona.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Traci moc uchwała nr XIII/111/07 Rady
Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 41, poz. 606).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Piątkowski
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UCHWAŁA Nr XXVII/159/2009
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 890,
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
w Inowrocławiu i po zasięgnięciu opinii upoważnionego
przedstawiciela
organizacji
społecznej,
której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
uchwala się, co następuje:

§ 4.1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie
zlecane podmiotowi prowadzącemu taka działalność,
nadzorowanemu przez inspekcję weterynaryjną.
2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta
zobowiązany jest stosować urządzenia i środki nie
powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt,
posiadać środek do przewozu zwierząt oraz w razie
potrzeby zapewnić pomoc lekarsko-weterynaryjną.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt powinno
być przeprowadzone w sposób sprawny, nie zagrażający
bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie
Gminy Dąbrowa Biskupia ma charakter stały.

§ 5.1. Schronisko uprawnione jest do sprzedaży
bądź oddania nieodpłatnie pod opiekę wyłapanych
zwierząt po upływie 14 dni od dnia wyłapania.
2. Wyłapane zwierzęta wydawane są ich
właścicielom po uiszczeniu kosztów poniesionych przez
schronisko do dnia ich wydania związanych
z: wyłapaniem i transportem, utrzymaniem, leczeniem
i innymi zabiegami.

§ 2. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta, które
uciekły, zabłąkały się, zostały porzucone przez
człowieka lub uległy wypadkom komunikacyjnym,
a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd
pozostawały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3.1. Zwierzęta po wyłapaniu umieszcza się
w schronisku dla zwierząt.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt podejrzanych
o wściekliznę będzie się odbywało w uzgodnieniu
z miejscowym lekarzem weterynarii lub z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w Inowrocławiu w celu poddania
tych zwierząt izolacji i obserwacji lekarskoweterynaryjnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska
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UCHWAŁA Nr 115/104/09
ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271 i Nr 234, poz. 1570 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po
uzyskaniu
akceptacji
samorządu
aptekarskiego Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej
w Bydgoszczy oraz zasięgnięciu opinii wójtów
i burmistrza z terenu powiatu ustala się na rok 2009
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu wąbrzeskiego określony w załączniku nr 1 do
uchwały oraz harmonogram dyżurów określony
w załączniku nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Starosta
Krzysztof Maćkiewicz
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załącznik nr 1
do uchwały nr 115/104/09
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2009 r.
lp
1

Gmina
Dębowa Łąka

Apteka
Punkt apteczny

2

Książki

3

Płużnica

Apteka „Pod Czerwonym
Klonem”
Punkt apteczny „Eskulap”

4

Wąbrzeźno

Punkt apteczny w Ryńsku

5

Miasto
Wąbrzeźno

„Centralna”, Plac Jana
Pawła II 4
„Medica”
ul. Grudziądzka 50
„Pod Arniką”
ul. Wolności 10
„Stokrotka”
ul. Niedziałkowskiego 8
„Verbena”
ul. Wolności 38

Godziny pracy aptek
w poniedziałek, wtorek, piątek od 900-1730
środa, czwartek od 830-1530
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500
sobota od 800-1100
od poniedziałku do piątku od 830-1800 soboty
od 900-1200
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od
800-1500 środa, od 800-1300 sobota od 800-1130
od poniedziałku do piątku od 800-2000
soboty od 800-1500
od poniedziałku do piątku od 800-1900
w soboty od 800-1300
od poniedziałku do piątku od 800-1930
w soboty od 800-1500
od poniedziałku do piątku od 800-1900
w soboty od 800-1400
od poniedziałku do piątku od 800-1900
w soboty od 800-1400

Telefon
056 687 40 04
056 688 81 85
056 688 71 81
056 688 50 50
056 688 21 21
601 66 35 73
056 688 26 55
056 687 12 94
056 688 17 76

załącznik nr 2
do uchwały nr 115/104/09
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Planowany na 2009 harmonogram dyżurów aptek
Planowany termin dyżurów
od
do
01.05.2009 r.
07.05.2009 r.
08.05.2009 r.

14.05.2009 r.

15.05.2009 r.

21.05.2009 r.

22.05.2009 r.

28.05.2009 r.

29.05.2009 r.

04.06.2009 r.

05.06.2009 r.

11.06.2009 r.

12.06.2009 r.
19.06.2009 r.

18.06.2009 r.
25.06.2009 r.

26.06.2009 r.

02.07.2009 r.

03.07.2009 r.

09.07.2009 r.

10.07.2009 r.

16.07.2009 r.

17.07.2009 r.

23.07.2009 r.

24.07.2009 r.

30.07.2009 r.

Nazwa i adres apteki
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38
tel. 056 68817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8 tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38
tel. 056 68817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68 826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
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31.07.2009 r.
07.08.2009 r.

06.08.2009 r.
13.08.2009 r.

14.08.2009 r.

20.08.2009 r.

21.08.2009 r.

27.08.2009 r.

28.08.2009 r.

03.09.2009 r.

04.09.2009 r.

10.09.2009 r.

11.09.2009 r.

17.09.2009 r.

18.09.2009 r.

24.09.2009 r.

25.09.2009 r.

01.10.2009 r.

02.10.2009 r.

08.10.2009 r.

09.10.2009 r.

15.10.2009 r.

16.10.2009 r.

22.10.2009 r.

23.10.2009 r.

29.10.2009 r.

30.10.2009 r.

05.11.2009 r.

06.11.2009 r.

12.11.2009 r.

13.11.2009 r.

19.11.2009 r.

20.11.2009 r.

26.11.2009 r.

27.11.2009 r.

03.12.2009 r.

04.12.2009 r.

10.12.2009 r.

11.12.2009 r.

17.12.2009 r.

18.12.2009 r.

24.12.2009 r.

25.12.2009 r.

31.12.2009 r.

01.01.2010 r.

07.01.2010 r.

08.01.2010 r.

14.01.2010 r.

15.01.2010 r.

21.01.2010 r.

22.01.2010 r.

28.01.2010 r.
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„Verbena” ul. Wolności 38 tel. 056 68 817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38
tel. 056 68817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38
tel. 056 68817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38
tel. 056 68817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38
tel. 056 68817 76
„Pod Arniką” ul. Wolności 10
tel. 056 68826 55
„Medica” ul. Grudziądzka 50
tel. 601 66 35 73
„Stokrotka” ul. Niedziałkowskiego 8
tel. 056 687 12 94
„Centralna” Plac Jana Pawła II 4
tel. 056 688 21 21
„Verbena” ul. Wolności 38 tel. 056 68817 76

Apteki wymienione w harmonogramie pełnią dyżury w porze nocnej w godzinach od godziny 19 00 do godziny 700,
w niedziele i święta od 1100 do 1300.
Po godzinie 1300 w nagłych wypadkach pod telefonem:
„Centralna” - tel. (056) 688 21 21
„Medica” - tel. 601 663 573
„Pod Arniką” - tel. (056) 688 26 55
„Verbena” - tel. 600 927 104
„Stokrotka” - tel. 602 218 517
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UCHWAŁA Nr XXXVII/269/09
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.
5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6) zbioru, niszczenia, uszkadzania rośliny;
7) umieszczania tablic reklamowych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, 2 oraz
art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, ust 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880) uchwala się, co następuje:

§ 3. Celem uznania drzewa za pomnik przyrody jest
zachowanie walorów przyrodniczo-ekologicznych.

§ 1. Uznać za podlegające ochronie jako pomnik
przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy, rosnące na
terenie działki nr 403/1 położonej w miejscowości
Serock ul. Wyzwolenia 45 gm. Pruszcz.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje
Wójt Gminy.

§ 2. W
stosunku
do
pomnika
przyrody
wymienionego w § 1 wprowadzić ochronę w postaci
następujących zakazów:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu
lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu;
3) uszkadzania lub zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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UCHWAŁA Nr XXXIV/303/09
RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich
pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/193/08 Rady Miejskiej
w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu
ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 23 lipca
2008 r. Nr 97, poz. 1549), wprowadzić następujące zmiany:
1) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 6. Opłaty
pobierane są w formie biletów parkingowych.”;
2) w załączniku nr 2 do uchwały – w Regulaminie
Strefy Płatnego Parkowania:
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a) w § 2 w pkt 3 po myślniku dodaje się wyrazy:
„pracownik operatora SPP lub”,
b) w § 16 w ust. 4 odesłanie: „§ 6” zastępuje się
odesłaniem: „§ 5”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Tucholi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz
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UCHWAŁA Nr XXII/154/2009
RADY POWIATU w ŻNINIE
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego.
3) w § 33 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Komisja Turystyki i Promocji Powiatu:
a) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach
z zakresu turystyki i promocji,
b) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)1 uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Żnińskiego stanowiącym
załącznik do uchwały nr XII/80/2004 Rady Powiatu
w Żninie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego (Dziennik
Urzędowy
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr 76, poz. 1286) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 31 ust. 1 pkt 6 i 8 otrzymują brzmienie:
„6) Komisja
Oświaty,
Kultury i
Sportu”,
„8) Komisja Turystyki i Promocji Powiatu”;
2) w § 33 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
a) opiniowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji
publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury,
b) czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat,
c) przeciwdziałanie patologiom występującym
w środowisku dzieci i młodzieży,
d) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach
z zakresu kultury fizycznej i sportu”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józefa Błajet
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 9/2008
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr I/14/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina
Osielsko.
Na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) stwierdzam nieważność:
uchwały nr I/14/09 Rady Gminy Osielsko z dnia
27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego
„Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko.
Uzasadnienie:
Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 27 lutego
2009 r. uchwałę nr I/14/09 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko.
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym Wójt Gminy Osielsko przekazał
organowi nadzoru jakim jest Wojewoda KujawskoPomorski (pismem z dnia 5 marca 2009 r. znak:
GP.I.7322/25/09, data wpływu 19 marca 2009 r.),
wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznikami
oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny
ich zgodności z przepisami prawnymi.
W toku przeprowadzonej kontroli na podstawie
przekazanych dokumentów, organ nadzoru stwierdził
naruszenie przepisów przywołanej ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
Dnia 1 kwietnia 2009 r. pismem znak: WI.III.MP.704214/09 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwrócił się do Wójta
Gminy Osielsko o zajęcie stanowiska w kwestiach,
o których mowa w ww. piśmie, informując jednocześnie, że
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niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie spowoduje,
że wymienione kwestie zostaną potraktowane jako
uchybienia w procedurze sporządzania przedmiotowego
miejscowego planu.
Wójt Gminy Osielsko, pismem z dnia 7 kwietnia
2009 r. znak: GP.I.7322/25/09, odniósł się do
zgłoszonych przez organ nadzoru uchybień. W ocenie
organu nadzoru część zarzutów została wyjaśniona
przez organ sporządzający niniejszy plan miejscowy.
Natomiast za niezgodne z prawem Wojewoda
Kujawsko-Pomorski uznał następujące uchybienia:
I. Podstawę uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego
„Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko stanowi
art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z uchwały intencyjnej Rady Gminy Osielsko z dnia
26 czerwca 2007 r. nr IV/42/07 o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III”
wynika, że przedmiotowy miejscowy plan stanowi
zmianę
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III”
w Niemczu, gmina Osielsko uchwalonego uchwałą
nr I/1/99 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 stycznia 1999 r.,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 69, z dnia 5 marca
1999 r.
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 cyt. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę
mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania
przestrzennego lub ich części odnoszących się do
objętego nim terenu. Powołany przepis jest wyrazem
zasady, iż dla danego obszaru może obowiązywać
wyłącznie jeden plan miejscowy. Zatem podjęta przez
Radę Gminy Osielsko dnia 27 lutego 2009 r. uchwała
nr
I/14/09
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego
„Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko winna
jednoznacznie wskazywać, że dotyczy zmiany już
istniejącego wymienionego powyżej. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i w jakim
zakresie. Uchwała z dnia 27 lutego 2009 r.
nr I/14/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu nie
przywołuje w podstawie prawnej przepisu art. 34 ust. 1
cyt. ustawy, jak również nie zawiera w przepisach
końcowych zapisu, iż z chwilą wejścia w życie podjętej
uchwały, traci moc uchwała z dnia 25 stycznia 1999 r.
II. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
uchwalonym przez radę gminy zawierającym wymogi
kształtowania polityki przestrzennej gminy. Projekt
planu miejscowego, a zarazem sam plan miejscowy,
składa się, jak wynika z art. 15 ust. 1, z części tekstowej
i graficznej. Rysunek planu jest integralną częścią planu
i ma tym samym moc wiążącą. Obowiązuje jednak
w takim zakresie, w jakim zostało to określone
w uchwale rady gminy o treści planu. Wymagany
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zakres projektu planu miejscowego został określony
w wydanym, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
Ocenie legalności podlega treść planu miejscowego
i jego załączników oraz prawidłowość przeprowadzonej
procedury planistycznej, na podstawie przedstawionej
dokumentacji prac planistycznych. O powyższym
stanowi przepis art. 20 ust 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do treści
przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia na projekcie
rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo
i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie
projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu
planu miejscowego. Do projektu rysunku planu
miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich
użytych oznaczeń.
Organ nadzoru stwierdził brak spójności pomiędzy
tekstem uchwały Rady Gminy Osielsko z dnia
25 stycznia 2009 r. uchwalającej przedmiotowy plan
miejscowy, a częścią graficzną uchwały (rysunkiem
planu). Rysunek planu miejscowego obowiązuje
w takim zakresie, w jakim tekst planu (uchwały) odsyła
do jego ustaleń. Wymienione w części tekstowej
uchwały obszary o symbolach: 3 MN, 5MN, A 2MN i B
15 ZP nie zostały oznaczone na załączniku graficznym
do wymienionej uchwały. Ponadto obszary oznaczone
na rysunku planu symbolami: A 3 MN, A 5 MN, B 2
MN, B 15 ZN i KD 33 nie są wymienione w treści
uchwały uchwalającej przedmiotowy plan miejscowy.
III. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w planie miejscowym określa się obowiązkowo
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach
zagospodarowania.
Specyfika i zakres ustaleń dotyczących przeznaczenia
terenu dopuszcza jedynie stosowanie na projekcie
rysunku
planu
miejscowego
uzupełniających
i mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz
literowych i cyfrowych, nie daje natomiast podstaw do
ustalania „mieszanych” sposobów przeznaczenia
terenów bez wyraźnego rozgraniczenia liniami
rozgraniczającymi terenów o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2006 r.,
II S.A./Kr 3167/03, OwSS 2006/4/107 195702). Stąd
też nie jest dopuszczalne wprowadzenie nowych
oznaczeń literowych innych niż określa załącznik nr 1
do przywołanego rozporządzenia.
Dla określenia terenów w rzeczonym miejscowym
planie wprowadzony został symbol „M” – zabudowa
mieszkaniowa. Analiza treści przedmiotowej uchwały
wykazała, że na obszarach oznaczonych symbolem „M”
dopuszcza się zarówno zabudowę jednorodzinną, jak też
zabudowę wielorodzinną. Mając na uwadze, że zgodnie
z przepisami stanowionymi przywołanym rozporządzeniem,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej winny być
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oznaczone symbolem „MN”, a zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
symbolem
„MW”,
wprowadzenie
w przedmiotowym miejscowym planie symbolu „M” jako
nowego oznaczenia literowego, którego zakres znaczeniowy
obejmuje „znaczenia” przypisane (w cyt. rozporządzeniu)
dwóm innym symbolom, stanowi naruszenie przepisu § 9
ust. 1 cyt. rozporządzenia.
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planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z zapisami ustawy i przepisami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
Uchwała nr I/14/09 Rady Gminy Osielsko z dnia
27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego
„Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko została
podjęta z naruszeniem zasad i trybu sporządzania planu
miejscowego. Na gruncie regulacji art. 28 ust. 1
wymienionej ustawy, naruszenie zasad sporządzania
planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego
sporządzania, a także naruszenie właściwości organów
w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady
gminy w całości lub części.
Należy podkreślić, że kompetencja nadzorcza
oznacza zarówno upoważnienie, jak i obowiązek organu
nadzoru stania na straży legalności aktów
podejmowanych przez organy jednostek samorządu
gminnego. Sposób, w jaki podjęto uchwałę nr I/14/09
należy zakwalifikować jako naruszenie zasad i trybu
sporządzania planu miejscowego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie służy, za moim
pośrednictwem, skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5,
85-035 Bydgoszcz, w terminie 30 dni od daty jego
otrzymania.

IV. Z dniem 15 listopada 2009 r. weszła w życie
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227), która wprowadziła zmiany w procedurze
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W kontekście stanowiska Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 2009 r.
przedłożonego Prezesowi Krajowej Rady Urbanistów
oraz wspólnego stanowiska Ministra Infrastruktury
i Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2009 r.
przedłożonego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego Wójt Gminy Osielsko w celu sprostania
wymogom ww. ustawy w zakresie procedury
sporządzania miejscowego planu winien uzyskać
stosowne uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przed podjęciem
przedmiotowej uchwały. a nie jak miało to miejsce
w tym przypadku po jej podjęciu.
Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wprowadziły
obowiązek opracowania i uchwalania miejscowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
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ZARZĄDZENIE Nr 24/2009
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2008.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170,
poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zarządzam, co
następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy-miasta GolubiaDobrzynia przyjmuje się w następujących wysokościach:
1. Dochody budżetu: plan – 30.575.624,00;
wykonanie – 30.934.078,98; tj. 101,17%; z tego:
1) dochody własne: plan – 16.436.801,00; wykonanie –
16.875.701,47; tj. 102,67%;
2) dotacje z budżetu państwa: plan – 6.296.326,00;
wykonanie - 6.215.880,51; tj. 98,72%;
3) subwencje: plan – 7.842.497,00; wykonanie –
7.842.497,00; tj. 100,00%.
2. Wydatki budżetu: plan – 35.316.364,00;
wykonanie – 32.101.794,98; tj. 90,90%; z tego:
1) wydatki bieżące: plan – 29.115.385,00; wykonanie –
27.151.008,61; tj. 92,35%
- dotacje z budżetu: plan – 1.613.090,00;
wykonanie – 1.581.204,28; tj. 98,02%,
- obsługa długu: plan – 261.000,00; wykonanie –
242.655,50; tj. 92,97%;
2) wydatki majątkowe: plan – 6.200.979,00;
wykonanie – 4.950.786,37; tj. 79,84%.
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Poz. 1063,1064

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Deficyt za rok 2008: plan: - 4.740.740,00;
wykonanie: - 1.167.716,00; tj. 24,63%.
4. Finansowanie : kwota – 3.639.588,53
- przychody ogółem – 4.486.446,77,
- rozchody ogółem – 846.858,24.

Burmistrz
Roman Tasarz
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INFORMACJA
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2008 r.
Realizacja budżetu gminy Łabiszyn za 2008 r.
Dochody:
Dział
010
600
700
710
750
751
756
758
801
852
854
900
921

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organ. władzy państw.
Kontroli i ochrony prawa i sąd.
Dochody od os. Prawnych, od os. fizy. I od
innych jedn. nie posiad. osob. prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogółem:

Plan
334.378,00
20.000,00
970.000,00
1.500,00
111.800,00

Wykonanie
335.823,12
7.006,99
1.123.866,15
1.500,00
111.800,00

%
100,43
35,03
115,86
100,00
100,00

9.681,00

9.141,00

94,42

5.721.230,00

5.670.478,71

99,11

10.815.971,00
335.966,00
4.222.320,00
570.926,65
0,00
15.020,00
23.186.294,00

10.817.613,13
271.920,18
4.200.948,72
570.926,65
7.419,00
15.020,00
23.142.581,82

100,02
80,94
99,49
100,00
100,00
99,81

Plan
402.378,00
1.550.000,00
1.746.100,00
49.000,00
3.171.298,44

Wykonanie
399.104,78
1.203.442,12
1.680.437,79
48.460,96
3.057.801,64

%
99,18
77,649
96,23
98,89
96,42

9.681,00

9.141,00

94,42

233.600,00

218.024,24

93,33

47.625,56

47.073,04

98,83

380.000,00
7.977.502,00
100.000,00
4.866.220,00
855.951,00
2.939.800,00
424.138,00
433.000,00
25.186.294,00

354.439,82
7.764.359,18
87.483,19
4.706.582,08
788.915,30
2.809.316,55
375.300,25
409.615,76
23.959.497,70

93,27
97,32
87,48
96,71
92,16
95,56
88,48
94,59
95,12

Wydatki:
Dział
010
600
700
710
750
751
754
756
757
801
851
852
854
900
921
926

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy nacz. organ. władzy państw. kontroli
i ochrony prawa i sąd.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od os. prawn. od os. fiz. i od
innych jedn. nie pos.osob. praw.
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wych.
Gospod. komun. i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedz. narodowego
Kultura fizyczna i sport
Ogółem:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda
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